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Bilaga 1

Utdrag ur UHR:s regleringsbrev
Budgetåret 2016
Bedömning av reell kompetens
Alla som har behov av att få sin reella kompetens bedömd för högskoleutbildning bör kunna erbjudas den
möjligheten. Universitet och högskolor ska därför under perioden 2016–2018 utveckla sitt arbete med
bedömning av reell kompetens. Universitets- och högskolerådet (UHR) har i regleringsbrevet för 2016 fått i
uppdrag att bidra till att en varaktig struktur såväl för stöd till lärosätenas arbete med bedömning av reell
kompetens som för samarbete mellan lärosäten i frågan kan etableras. Universiteten och högskolorna ska
samverka med UHR i detta arbete. Regeringen har i regleringsbrevet för 2016 för anslaget 2:64 Särskilda
utgifter inom universitet och högskolor fördelat 25 000 000 kronor till universitet och högskolor till stöd för
lärosätenas arbete med bedömning av reell kompetens.

I årsredovisningen ska lärosätena redogöra för hur arbetet med bedömning av reell kompetens utvecklas.
Redovisningen ska också innefatta hur lärosätena har bidragit till Universitets- och högskolerådets arbete inom
ramen för det nämnda uppdraget. I årsredovisningen för 2018 ska lärosätena redogöra för hur arbetet med
reell kompetens har utvecklats under perioden.

Bedömning av reell kompetens
Universitets- och högskolerådet (UHR) har i regleringsbrevet för 2016 fått i uppdrag att bidra till att en varaktig
struktur såväl för stöd till lärosätenas arbete med bedömning av reell kompetens som för samarbete mellan
lärosätena i frågan kan etableras. Kammarkollegiet ska kvartalsvis efter rekvisition utbetala sammanlagt 5 000
0000 kronor till Universitets- och högskolerådet för arbetet med bedömning av reell kompetens.

Budgetåret 2017
Samordning av pilotverksamhet reell kompetens
Myndigheten ska i enlighet med det uppdrag som ursprungligen gavs i ändring av regleringsbrevet för
budgetåret 2016 avseende Universitets- och högskolerådet (U2016/03868/UH) samordna en pilotverksamhet
med syfte att etablera en varaktig struktur för stöd till såväl universitets och högskolors arbete med bedömning
av reell kompetens som lärosätenas samarbete i fråga om bedömningen. Pilotverksamheten ska genomföras
med utgångspunkt i det förslag som myndigheten den 15 september 2016 har lämnat till Regeringskansliet
(Utbildningsdepartementet) i rapporten Regeringsuppdrag – reell kompetens (U2016/03868/UH).
Verksamheten som inleddes under 2016 ska bedrivas till och med 2018. Den struktur som pilotverksamheten
resulterar i ska från och med 2019 kunna användas av universitet och högskolor till stöd för verksamheten med
bedömning av reell kompetens. Såväl statliga universitet och högskolor som enskilda utbildningsanordnare
med tillstånd enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina ska bjudas in att delta i
pilotverksamheten.

För 2017 har regeringen avsatt 30 miljoner kronor på anslaget 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och
högskolor till stöd för lärosätenas arbete med att utveckla processer och strukturer för bedömning av reell
kompetens. Motsvarande belopp har i budgetpropositionen för 2017 (prop. 2016/17:1) beräknats för 2018.
Myndigheten får i uppdrag att under 2017 disponera och fördela medlen till medverkande lärosäten.
Myndigheten ska under den tid som pilotverksamheten pågår årligen redovisa verksamheten i
årsredovisningen. UHR ska i årsredovisningen redovisa hur samarbetet med relevanta myndigheter har
fungerat i fråga om bedömningen av reell kompetens.

Budgetåret 2018
Pilotverksamhet för bedömning av reell kompetens
Myndigheten har i uppdrag att samordna en pilotverksamhet med syfte att etablera en varaktig struktur för
stöd till såväl universitets och högskolors arbete med bedömning av reell kompetens som lärosätenas
samarbete i fråga om bedömningen (U2016/03868/UH). Verksamheten som inleddes under 2016 ska bedrivas
till och med 2018. Den struktur som pilotverksamheten resulterar i ska från och med 2019 kunna användas av
universitet och högskolor till stöd för verksamheten med bedömning av reell kompetens. Myndigheten får i
uppdrag att under 2018 disponera och fördela medel till medverkande lärosäten.
Myndigheten får även i uppdrag att, inom ramen för det tidigare givna uppdraget, säkerställa att det går att
följa upp lärosätenas arbete med bedömning av reell kompetens för behörighet och tillgodoräknande. Detta
arbete ska ske i samarbete med universitet och högskolor samt med Universitetskanslersämbetet.
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Bilaga 2

Universitets- och
högskolerådet

GD-Staben

BESLUT

Föredragande

Diarienummer

Postadress

Mats Embertsen

2.3.3-00300-2016

Box 45093

Senior rådgivare

Dat.um

104 30 Stockholm

2016-09-15

Besöksadress

08 410 0602

Wallingatan 2

mats.embertsen@uhr.se

111 60 Stockholm
Telefon

010-470 03 00

Utbildningsdepartementet

Organisationsnummer

202100-6487

Regeringsuppdrag - reell kompetens
Universitets och högskolerådet har i regleringsbrev 2016 fått i uppdrag att bidra till
att en varaktig struktur kan etableras för såväl stöd till lärosätenas arbete med
bedömning av reell kompetens som för samarbete mellan lärosäten i fråga om
denna bedömning. UHR ska löpande hålla Utbildningsdepartementet underrättat
om arbetet med uppdraget och senast den 15 september 2016 redovisa kriterier
för fördelningen av medel för 2017 och 2018 som underlag för en
författningsreglering.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Ulf Melin efter föredragning av
senior rådgivare Mats Embertsen. I beredningen har utredare Åse Rislund deltagit.
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Mats Embertsen
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Bilaga 3

Universitets- och
högskolerådet
GD-staben

BESLUT

Föredragande

Diarienummer

Mats Embertsen
Senior rådgivare

2.3.3-00300-2016

08-410 06 02
mats.embertsen@uhr.se

2016-10-28

Datum

Postadress

Box 45093
104 30 Stockholm
Besöksadress

Wallingatan 2
111 60 Stockholm
Telefon

010-470 03 00
Organisationsnummer

202100-6487
www.uhr.se

En varaktig struktur för arbetet med
bedömning av reell kompetens
Universitets- och högskolerådet (UHR) fick i regleringsbrevet för år 2016 i uppdrag
att bidra till att en varaktig struktur kan etableras för såväl stöd till lärosätenas
arbete med bedömning av reell kompetens som för samarbete mellan lärosäten i
fråga om denna bedömning. En delredovisning gjordes den 15 september då UHR
redovisade kriterier för fördelningen av medel för 2017 och 2018.
Senast den 30 oktober 2016 ska UHR redovisa hur arbetet i övrigt fortskrider.
Redovisningen ska innehålla en planering för den fortsatta verksamheten under
2017 och 2018, inklusive för hur fördelningen av medlen för dessa år ska
genomföras, vilket sker i denna rapport.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Ulf Melin efter föredragning av
senior rådgivare Mats Embertse �

Mats Embertsen
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Bilaga 4

Bilaga 5

Analys, främjande och tillträdesfrågor
Tuula Kuosmanen
Avdelningschef

PM

010-4700629
tuula.kuosmanen@uhr.se

Datum
2017-03-03

DNR 1.1.1-00153-2017

Postadress
Box 45093
104 30 Stockholm
Besöksadress
Wallingatan 2
111 60 Stockholm
Telefon
010-470 03 00
Organisationsnummer
202100-6487
www.uhr.se

Regeringsuppdrag - reell kompetens
Nedan finns riktlinjer för projektansökningarna samt beskrivningar för de olika
delprojektens upplägg. Projektansökningarna ska avse något eller några av de
delområden som finns beskrivna nedan och som finns beskrivna med
utförligare text i den bifogade rapporten. Gemensamma kriterier på innehåll:
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Syfte och förväntat resultat
Hur projektet det bidrar till utvecklingen av varaktiga strukturer
Hur resultatet/goda exempel ska spridas
Hur resultatet följs upp alternativt leder vidare i ett tänkt system
Om det ingår bedömning/validering i projektet, ska projektet beskriva hur
ärendehanteringssystemet VALDA är tänkt att användas, och hur
bedömargruppen av sakkunniga ska ingå i projektgruppen
Namn på projektledare samt övriga projektdeltagare
Budget för alla typer av kostnadsposter, och vilken avnämare som
finansierar vad
Tid för projektstart och projektslut
Projektet bör beskriva hur det anknyter till ordinarie verksamhets
vägledning där det är påkallat
Ansökan bör innehålla en riskanalys, (exempelvis en problematisering av
vad som händer med projektet om tänkt målgrupp inte blir möjlig att
identifiera – faller projektet, eller finns alternativ målgrupp)
Projektet får gärna lyfta hinder i ordinarie struktur som förutsätts vara
undanröjda för att projektet ska kunna nå en varaktig struktur
Samverkan mellan flera lärosäten och eventuella andra regionala aktörer
premieras
UHR äger rätten att begära in reviderad projektplan utifrån avvikelse från
ovanstående kriterier.
Ansökan ska vara undertecknad av rektor eller
förvaltningschef/universitetsdirektör.

Redan igångsatta projekt
Regeringen fördelade medel till lärosätena under 2016 för arbete med reell
kompetens. De lärosäten som har pågående projekt är välkomna att lämna in
ansökan om fortsatt projektstöd. Av ansökan ska framgå inom vilket/vilka av
delområden projektet faller in under, hur projektet bidrar till att bygga upp en
varaktig struktur som kan användas från och med 2019 utan särskilda
projektmedel och hur projektet samverkar med andra lärosäten.

Del 1 – information och IT-stöd
Del 1 består av två delar. Den första delen handlar om information till personer
som kan tänkas vara intresserade av att få sin reella kompetens bedömd och den
andra delen handlar om ett systemstöd för att ta emot och handlägga ansökningar
om bedömning.

Delprojekt Information
Information finns på lärosätenas webbplatser och på webbplatserna studera.nu
och Antagning.se, som drivs av UHR.
En kartläggning behöver göras om informationen på de olika webbplatserna är
lättillgänglig, dvs om den är lätt att hitta och lätt att förstå och om det finns tydlig
information om hur man praktiskt går till väga när man ansöker om bedömning av
reell kompetens och hur processen går till.

UHR ansvarar för delprojektet information och projektledning. Lärosätena
inbjuds att lämna förslag på projektmedarbetare. Kommunikation och
vägledningskompetens från lärosätena efterfrågas.
Inbjudan är även öppen för redan påbörjade informationsprojekt.
Delprojekt IT-stöd
Syftet med att ta fram ett IT-stöd är att förenkla både för den som ansöker om
bedömning och för de personalkategorier inom högskolan som deltar i
handläggningen av ärenden. IT-stödet måste vara användarvänligt för att det ska
accepteras. Ett bra IT-stöd blir en viktig del i kvalitetssäkringen och gör det möjligt
att göra de uppföljningar och utvärderingar som behövs.
Fördelarna med ett gemensamt system är att
-

-
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det kan bidra till att lärosäten arbetar efter samma process vilket gör det
tydligare och mer förutsägbart för den sökande,
det kan bidra till transparens genom att lärosäten kan se och lära av
varandras bedömningar, både de som lett till positiva beslut och de som
lett till avslag,
det ger möjlighet till nationell överblick och möjlighet att följa upp
utvecklingen över tid vad gäller antal ansökningar och utfall.

UHR tillhandahåller en projektledare samt utvecklare för att vidareutveckla
systemet Valda. UHR behöver projektdeltagare på lärosäten som med sin
kompetens och erfarenhet kan stötta UHR i arbetet med att vidareutveckla
systemet Valda.
Projektdeltagarna kommer inom projektet att få beskriva hur
handläggningsprocessen bör se ut och kommentera hur systemet ska utformas för
att stödja den arbetsprocessen på bästa sätt för sökande och verksamheten. I
samband med det kommer projektdeltagarna även att få testa de funktioner och
arbetssätt som har utvecklats inom projektet och ge synpunkter på eventuella
ändringar. UHR har som målsättning att göra en kartläggning av processen under
våren 2017 och påbörja vidareutvecklingen av Valda så snart som möjligt efter det.
Under hösten kommer löpande användartester att ske och vi siktar på att leverera
ett systemstöd för en första testpilot i januari 2018.
Lärosätena inbjuds att lämna in förslag på projektmedarbetare som har kunskap
om handläggningsprocessen för tillträde och/eller tillgodoräknande samt
erfarenhet av att stötta med användartester etc.

Del 2 - riktlinjer, organisation och roller
Del 2 består av tre delar - riktlinjer, organisation och roller. Här ingår
kompetenshöjande åtgärder, utbildningsinsatser och insatser för att stödja
förändringsarbete.
Delprojekt riktlinjer
Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har tagit fram
rekommendationer för lärosätenas arbete med att validera reell kompetens. Också
Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit fram kriterier och riktlinjer för validering
av reell kompetens. UHR menar dock att det behövs nya riktlinjer för bedömning
av reell kompetens inom högskolan och att riktlinjerna bör vara konkreta och mer
detaljerade än tidigare riktlinjer.
Delprojektet ska ta sin utgångspunkt i det som tidigare arbetats fram i de
rekommendationer/riktlinjer som nämns ovan, men också i riktlinjer som finns hos
enskilda lärosäten. Dessutom ska olika styr- och stöddokument om validerings- och
erkännandefrågor användas som utgångspunkt.
Deltagare i projektet ska vara representanter från lärosäten och från UHR. En
referensgrupp bestående av deltagare från andra sektorer och/eller andra
intressenter kan användas. Gemensamma riktlinjer bör finnas på plats under
senare delen av 2017 eller tidigt 2018.
Lärosätena inbjuds att lämna in projektansökningar som faller in under området
riktlinjer.
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Av projektansökan ska framgå: upplägg, organisation, kostnader, vilka lärosäten
som ingår, omfattning, modell för uppföljning, hur verksamheten ska
implementeras och fortleva även efter att de särskilda medlen har upphört.

Delprojekt organisation och roller
Högskoleverket konstaterade år 20091 att det krävs ett kvalitetssäkringssystem för
bedömningar av reell kompetens för att bedömningarna ska uppfattas som
legitima, rättvisa, rättssäkra och pålitliga. Den organisatoriska strukturen är en
viktig del i kvalitetssäkringssystemet. Bland annat måste ansvarsfördelningen vara
tydlig, även för uppföljning, kvalitetskontroll och utvärdering.
Det är upp till varje enskilt lärosäte att organisera sitt arbete med bedömningar av
reell kompetens på lämpligt sätt. När det handlar om samarbete mellan lärosäten
inom bedömning av reell kompetens så påverkar detta rimligtvis lärosätets egen
organisation.
Om behov föreligger kan medel riktas direkt till enskilda lärosäten som bygger upp
sin organisation för bedömning av reell kompetens, under förutsättning att man är
beredd att sprida erfarenheter till övriga lärosäten.
Lärosätena inbjuds att lämna in projektansökningar som faller in under området
organisation och roller.
Av projektansökan ska framgå: upplägg, organisation, kostnader, vilka lärosäten
som ev. ingår, omfattning, modell för uppföljning, hur verksamheten ska
implementeras och fortleva även efter att de särskilda medlen har upphört.

Del 3 – samverkan mellan lärosäten
Del 3 består av tre delar:
1. att sammanställa användbara metoder och modeller för bedömning
2. att utforma nationella bedömargrupper
3. att beskriva hur ett stöd för bedömning kan utformas.
En nära samverkan med Projekt 2 förutsätts för att arbetet ska bli
framgångsrikt.
Delprojekt metoder och modeller
Bra metoder och modeller för bedömning finns. Projektet ska samla in och
rekommendera sådana som fungerar vid olika typer av utbildningar – ”best
practice” - så att bedömare vid lärosäten kan känna större säkerhet vid
bedömningsarbete. Ökad kännedom om metoder och modeller för hur
1

Reell kompetens vid bedömning av behörighet och tillgodoräknanden.
Högskoleverket, rapport 2009:21 R.
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bedömningar av reell kompetens ska göras är också viktiga för att uppnå
likvärdighet och förutsägbarhet för den enskilde. Oavsett vilken utbildning man
söker tillträde till eller vilken kurs man söker tillgodoräknande för ska
bedömningen av reell kompetens vara enhetlig och förutsägbar. Projektet ska
ta fram riktlinjer för detta med deltagande lärosäten och samverka med övriga
lärosäten. Det arbete som redan genomförts vid lärosäten ska utgöra grunden i
detta.
Deltagare i projektet ska vara representanter från lärosäten och från UHR.
Lärosätena inbjuds att lämna in projektansökningar som faller in under området
metoder och modeller.
Av projektansökan ska framgå: upplägg, organisation, kostnader, vilka lärosäten
som ingår, omfattning, modell för uppföljning, hur verksamheten ska
implementeras och fortleva även efter att de särskilda medlen har upphört.

Delprojekt nationella bedömargrupper
Ett system med nationell bedömargrupper bör prövas, dels av effektivitetsskäl,
dels av kvalitetsskäl. Om resurser används koncentrerat och bedömare
hanterar en större volym sökande, i stället för att många personer arbetar
sporadiskt med få ärenden, uppnås förhoppningsvis en effektivare och mer
kvalitativ bedömning. På samma sätt leder bedömningar som utförs i
samverkan mellan lärosäten till mer likvärdig behandling och transparens.
Projektet ska undersöka vid vilka utbildningar som det skulle vara möjligt att
pröva ett system med nationella bedömargrupper. I ett första skeda kan en
gemensam beredning vara ett delmål. En önskad effekt skulle dock vara att
driva arbetet så långt att deltagande lärosäten kan lita på de bedömningar som
görs och fatta beslut utifrån underlag från dessa bedömargrupper.
Vid utformningen av ett arbetssätt med bedömargrupper ska projektet
undersöka om den organisation (VO – virtuell organisation) som sedan många
år tillämpas vid bedömning av meriter vid antagning till masternivå, kan
användas som modell. Deltagare i projektet ska vara representanter från
lärosäten men även från UHR.
Lärosätena inbjuds att lämna in projektansökningar som faller in under området
nationella bedömargrupper.
Av projektansökan ska framgå: upplägg, organisation, kostnader, vilka lärosäten
som ingår, omfattning, modell för uppföljning, hur verksamheten ska
implementeras och fortleva även efter att de särskilda medlen har upphört.

Delprojekt stöd för bedömningsarbetet
Slutligen ska projektet utforma en stödorganisation för bedömningsarbete.
Stödet ska kunna användas dels av enskilda lärosäten och även de nationella
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bedömargrupperna. Stödet ska avse såväl metodval som stöd i enskilda
bedömningssituationer.
De lärosäten som aktivt deltar i projektverksamheten kommer att få
ekonomiska bidrag för att täcka deltagande lärosätes kostnader. Lärosäten
som inte aktivt deltar i projektet ska få tillgång till stöd i bedömningsarbetet,
och även efterhand kunna ansluta sig
Deltagare i projektet ska vara representanter från lärosäten men även från
UHR.
Lärosätena inbjuds att lämna in projektansökningar som faller in under området
stöd för bedömningsarbetet.
Av projektansökan ska framgå: upplägg, organisation, kostnader, vilka lärosäten
som ingår, omfattning, modell för uppföljning, hur verksamheten ska
implementeras och fortleva även efter att de särskilda medlen har upphört.

4 Validering av utländsk slutförd akademisk utbildning,
där fullständig utbildningsdokumentation saknas
UHR välkomnar projektansökningar, gärna i samverkan mellan två eller fler
lärosäten, där en valideringsprocess skapas för personer med utländsk avslutad
akademisk utbildning, där fullständig utbildningsdokumentation saknas. Projektet
ska syfta till en varaktig struktur för validering då utbildningsdokumentation
saknas.
Som grund för valideringsinsatsen utfärdar UHR en utbildningsbeskrivning – Bedömning utan dokumentation (BUD) - vilket är ett första delmoment i en
valideringsprocess[1]. Målgrupp är personer med utländsk avslutad men ej
fullständigt dokumenterad akademisk utbildning, från tredje land. Syftet med
valideringen är att sökande ska:



kunna genomföra eventuella kompletterande studier, alternativt
med valideringen som grund, kunna erhålla ett utlåtande från UHR som
underlättar möjligheten att få arbete i nivå med sin utbildning.

I projektet åläggs det utbildningsanordnaren att, med BUD som grund, genomföra
en validering. Valideringens resultat (om positivt) ska kunna ge tillträde till
eventuella fortsatta studier eller kunna tillgodoräknas i en utbildning, alternativt
räcka som underlag för ett utlåtande. Det bör i skrivning förtydligas att validering
sker utifrån Lissabonkonventionens rekommendationer och de lärandemål som
anges i examensordning och att även arbetslivserfarenhet och annan reell
kompetens ska kunna övervägas att valideras/tillgodoräknas.

[1] enligt DS Validering med mervärde en så kallad fördjupad kartläggning
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Valideringen bör innehålla samtliga de moment som beskrivs i ”Validering med
mervärde:






kartläggning och fördjupad kartläggning av individens kompetens”
intervju med den sökande,
eventuell befintlig dokumentation av kompetensen,
en formell bedömning (exv. genom kunskapstest) och slutligen,
en form av certifiering av valideringens resultat.

En bedömargrupp av sakkunniga ska kopplas till processen. Om valideringens
resultat inte leder till en full certifiering, ska tydlig information delges den
sökande om hur den kan uppnås.

Övrigt av intresse
UHR håller även öppet för ansökningar som inbegriper projekt vad gäller utländska
oavslutade studier och hur en varaktig struktur för bindande förhandsbesked kan
inrättas.
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Bilaga 6

Definitionsmanual – bedömning av reell
kompetens inom högskolan
Universitets- och högskolerådet har formellt antagit de definitioner och
begrepp som anges i Valideringsdelegationens delbetänkande
Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande
(SOU 2018:29).
Individuell prövning

För behörighet

En högskolas sakliga prövning av en
sökandes kunskaper och färdigheter i
förhållande till den kompetens som krävs
för att han eller hon ska ha
förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen.

För tillgodoräknande

En högskolas sakliga prövning av en
students kunskaper och färdigheter i
förhållande till lärandemålen för den
utbildning som de är tänkta att
tillgodoräknas.

Flexibelt och generöst
erkännande

Utgår ifrån vad utbildningen ska leda
fram till med avseende på
yrkesverksamhet och fortsatt utbildning,
inte utbildningens innehåll eller formerna
för lärandet.

Kompetens

Förmåga att använda kunskaper och
färdigheter för att utföra uppgifter och
lösa problem.

Formell kompetens

Kompetens som en etablerad
organisation, t.ex. en
utbildningsinstitution, en myndighet eller
en branschorganisation, har bedömt och
dokumenterat i formella termer genom
betyg, intyg, certifikat, legitimation etc.

Reell kompetens

Den samlade, faktiska, kompetens som
en individ har oberoende av hur, när eller
var den har utvecklats.
Reell kompetens utgör en egen
behörighetsgrund till utbildning inom
högskolan vid sidan av formell behörighet
genom betyg. Bedömning av reell
kompetens avser i dessa sammanhang
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den sökandes förutsättningar att
tillgodogöra sig utbildningen.
Kompetensbedömning

Kontrollerande process där tidigare
lärande bedöms i relation till etablerade
och vedertagna kompetenskriterier, inom
högskolan mot lärandemålen för en kurs
eller en utbildning. Syftar till ett
dokumenterat erkännande i form av
tillgodoräknande eller förhandsbesked
om tillgodoräknande.

Kompetensbevis

Utlåtande om att individen uppfyller en
specifik samling i förväg fastställda
kompetenskrav eller lärandemål.

Kompetenskartläggning

Utforskande process där tidigare lärande
identifieras, värderas och dokumenteras.
Dokumentation av tidigare lärande är
källor i kartläggningen, likaså formella
meriter, referenser och arbetsbetyg.

Kompetenskrav/kriterier

Specifik samling i förväg fastställda
krav på färdigheter, kunskaper och
kompetenser. Inom högskolan
behörighetskriterier resp. lärandemål för
en kurs eller examensmål för en
utbildning.

Kvalifikation

Ett formellt resultat av en bedömningsoch valideringsprocess som ges när ett
behörigt organ fastställer att en person
har uppnått resultat av lärande som
motsvarar fastställda kriterier (Rådets
rekommendation om validering av
icke-formellt och informellt lärande
2012/C 398/01).

Lärande
Formellt lärande

2 (6)

Ett lärande som äger rum inom det
formella utbildningssystemet och som
är tydligt utformat i termer av ämnen/
områden, tid och resurser. Det formella
lärandet regleras av lagar, förordningar
och andra föreskrifter och syftar till betyg,
examensbevis, utbildningsbevis
eller motsvarande. Kvalitetssäkring i form
av tillsyn och annan granskning
genomförs av myndigheter.

Icke-formellt lärande

Ett avsiktligt och organiserat lärande
som inte regleras av lagar, förordningar
eller föreskrifter. Icke-formellt lärande
genomförs i t.ex. studiecirklar,
arbetsmarknadsutbildning och
personalutbildning. Kvalitetssäkringen av
lärandet varierar.

Informellt lärande

Ett ofta oavsiktligt lärande som inte
är organiserat eller strukturerat och
som pågår på arbetsplatsen, i hemmet,
på fritiden, under ledighet etc.

Livslångt lärande

Betonar individens förmåga att lära
under hela livet (den livslånga
dimensionen) och i alla de miljöer han
eller hon vistas (den livsvida
dimensionen), dvs. att individen utvecklar
kunskaper, färdigheter och förmågor
kontinuerligt i såväl formellt som ickeformellt och informellt lärande. Ses som
en förutsättning för demokrati, social
sammanhållning och ekonomisk
utveckling och tillväxt.

Resultat av lärande
(learning outcomes)

Kunskap, förståelse, färdighet och
förmåga som en individ har uppnått efter
avslutad lärandeprocess. Det en individ
vet, förstår och kan göra när en
lärandeprocess, t.ex. en utbildning, är
avslutad.

SeQF

Den svenska referensramen för
kvalifikationer för livslångt lärande
(förordning 2015:545). Referensramen
har åtta olika nivåer som följer på
varandra i en progression och som visar
hur omfattande kunskaperna,
färdigheterna och kompetensen är.

Tillgodoräknande

Beslut om att tidigare utbildning eller
kunskaper och färdigheter som
utvecklats i t.ex. yrkesverksamhet får
inräknas i kurs eller examen. Utgör ett
erkännande av kunskaper och
färdigheter som en individ redan besitter.

Uppdragsutbildning

Utbildning som företag, myndigheter
eller organisationer köper av t.ex. ett
lärosäte och som syftar till att tillgodose
verksamhetens behov av
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kompetensutveckling eller som behövs
av arbetsmarknadsskäl.
Validering

En process som innebär en strukturerad
bedömning, värdering och dokumentation
samt ett erkännande av kunskaper och
kompetens en person besitter oberoende
av hur de förvärvats (Skollagen
(2010:800)).
På europeisk nivå beskrivs den i
fyra separata steg: identifiering,
dokumentering, bedömning och
erkännande (certifiering) (Rådets
rekommendation om validering av ickeformellt och informellt lärande 2012/C
398/01).

Väsentliga skillnader

Skillnader i individens kunskaper och
färdigheter (styrkta i en kvalifikation,
kursbevis eller på annat sätt) jämfört
med lärandemålen för en utbildning/
kvalifikation som inverkar på
möjligheterna att lyckas i fortsatta studier,
forskning eller att utöva ett yrke och
som därigenom förhindrar ett flexibelt
och generöst erkännande. Bevisbördan
om att det föreligger väsentliga skillnader
ligger på den som beslutar om
erkännandet.
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Validering av icke-formellt och informellt lärande
På europeisk nivå beskrivs den i fyra separata steg:





identifiering,
dokumentering,
bedömning och
erkännande (certifiering)1.

Reell kompetens i högskolan
I universitets och högskolors arbete ingår bedömning av en sökandes
reella kompetens i samband med:


prövning av behörighet, både grundläggande och särskild, och



tillgodoräknande.

Den gäller utbildning som påbörjas på:




grund-,
avancerad- och
forskarnivå.

Reell kompetens vid behörighetsprövningar
Av behörighetsreglerna i 7 kap. högskoleförordningen framgår att en
sökande kan vara reellt kompetent genom:





svensk utbildning,
utländsk utbildning,
praktisk erfarenhet, eller
någon annan omständighet.

Förutsättningen är att hon eller han därigenom bedöms kunna
tillgodogöra sig utbildningen2.
Reell kompetens vid tillgodoräknande
Vid tillgodoräknande av reell kompetens prövas om de kunskaper och
färdigheter som studenten åberopar är av sådan beskaffenhet och har
sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning som de är
avsedda att tillgodoräknas för. En student kan också tillgodoräknas
motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i
yrkesverksamhet (enligt 6 kap. 7 § högskoleförordningen)3.

I Europeiska rådets rekommendation om validering av icke formellt och informellt lärande (2012/C
398/01).
2 Man kan ha reell kompetens genom en eller flera omständigheter. Eftersom reell kompetens avser en
samlad kompetens som en sökande tillägnat sig kan ett lärosäte inte nöja sig med att bedöma
exempelvis utbildning för sig och praktisk erfarenhet för sig, utan måste, om det behövs, göra en samlad
bedömning.
3 Regeln om tillgodoräknande är annorlunda formulerad än behörighetsreglerna. I propositionen Den
öppna högskolan (s. 76 ff.) framgår att regeringen anser att reell kompetens även gäller
tillgodoräknande. Föra att minska osäkerheten inom högskolan kring hur skrivningarna i
högskoleförordningen ska tolkas föreslår Valideringsdelegationen i sitt delbetänkande Validering i
1
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Överklagande av beslut på ansökan om bedömning av reell
kompetens
En sökande eller en student har möjlighet att till Överklagandenämnden
för högskolan överklaga ett lärosätes beslut att kraven på behörighet
inte är uppfyllda, beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren
och beslut om tillgodoräknande av kurs (12 kap. 2 §
högskoleförordningen).

Bedömning av formella avslutade utbildningar
Formella och dokumenterade utbildningar
Bedömning av formella, dokumenterade svenska och utländska
utbildningar, som bedöms ge grundläggande och/eller särskild
behörighet eller bedöms kunna tillgodoräknas in i en utbildning, står inte
primärt i fokus för UHR:s uppdrag med att samordna lärosätenas arbete
med bedömning av reell kompetens. Detta då det redan finns framtagna
etablerade riktlinjer, rekommendationer och processer. Exempel på
dessa är Lissabonkonventionens rekommendationer och syn på det
flexibla och generösa erkännandet samt bedömningshandboken, vilken
har tagits fram av Nationell bedömningsgrupp för antagning (NBA)4.
Sverige har även ställt sig bakom Europeiska unionens råds
rekommendation om validering. Rekommendationen gör det möjligt för
individer att få kunskaper, färdigheter och kompetenser - som förvärvats
via icke-formellt och informellt lärande - validerade. Här ingår alltså inte
det formella lärandet. Dock kan det finnas exempel där en kombination
av icke-formellt, informellt och formellt lärande förekommer vid en
bedömning där det informella och icke-formella lärandet bedöms och
valideras.
Formella utländska utbildningar med ofullständig dokumentation
En slutförd utländsk utbildning avslutad med eftergymnasial eller
akademisk examen men med ofullständig dokumentation avser en
kompetens som har utvecklats genom ett formellt lärande. UHR
inkluderar dock detta i uppdraget med att samordna lärosätenas arbete
med bedömning av reell kompetens. Syftet är att kompetensen ska
kunna bedömas och värderas, vilket i sin tur sker i form av en
valideringsprocess, med syfte erkännande av formellt lärande.

4 SUHF:s nationella bedömningsgrupp för antagning (NBA) består av representanter från landets
universitet och högskolor. Gruppen har i uppdrag att ta fram rekommendationer för
behörighetsbedömning och meritvärdering av svenska och utländska betyg för antagning till grund- och
avancerad nivå.
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Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Avdelningen för analys, tillträde och främjandefrågor
Pilotverksamheten för bedömning av reell kompetens

Datum
2018-11-23

Sofia Elfstrand, projektledare
Maria Tiger, projektsekreterare
sofia.elfstrand@uhr.se
maria.tiger@uhr.se

Postadress
Box 45093
104 30 Stockholm
Besöksadress
Wallingatan 2
111 60 Stockholm
Telefon
010-470 03 00
Organisationsnummer
202100-6487
www.uhr.se

Instruktioner för slutrapportering
Inlämning 15 januari 2019 – maximalt sex sidor
Inför en skriftlig slutrapport av pilotverksamheten för bedömning av reell
kompetens behöver UHR få in en slutlig rapport från samtliga beviljade
projekt. Nedan finns ett antal frågeställningar som UHR önskar att ni
besvarar senast den 15 januari 2019.
Mycket kort beskrivning av projektet
Vi ber er att börja med att så kort som möjligt (tre meningar) beskriva projektet
enligt den beviljade projektansökan.
Kort sammanfattning av rapporten
Ge en kort sammanfattning på ungefär en halv A4-sida av den slutrapport som vi
härmed ber er att skriva.
Del 1 - Hur har det gått?
Vi ber er att i första hand utgå från den egna, beviljade, ansökan och redogöra för
varje del av den.
Har de mål som sattes upp för projektet uppnåtts?
•

•
•

Finns avvikelser mellan det förväntade resultatet och det verkliga
resultatet?
Om ja, beskriv dem i så fall och skälet till att det har blivit så.
Har det funnits hinder som har varit svåra att förutse?
Har ni kunnat disponera projektmedlen enligt plan?

Del 2 - Utöver ovanstående, kommer här frågor från utlysningen av
projektmedel. Dessa frågor bör besvaras. Om en punkt inte alls går att
applicera på det egna projektet, hoppa över den.
•
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Bidrar projektet till utvecklingen av en varaktig struktur?
o Om ja, hur?
o Om nej, varför inte?

•

Har resultat inom projektet börjat spridas?
o Om ja, var och hur?
o Om nej, varför inte?

•

Beskriv hur resultatet följs upp.
o Om resultatet inte kommer att följas upp, förklara varför.

•

Kan en gemensam information till sökande och potentiella sökande av
reell kompetens stödja er fortsatta process? Här avses delprojekt
information och den informationsrekommendation som UHR tar fram och
flera universitet och högskolor deltar.

•

Har man inom projektet använt sig av sakkunniga?
o Om ja, hur?
o Om nej, varför inte?

•

Knyter projektet an till ordinarie vägledningsarbete vid
universitetet/högskolan?
o Om ja, hur?
o Om nej, varför inte?

•

Vilka eventuella hinder i er ordinarie struktur har projektet stött på och
vad har gjorts för att undanröja dessa? Finns det fortsatta hinder som
måste undanröjas?

•

Har samverkan mellan universitet och/eller högskola och andra aktörer
uppstått inom ramen för projektet?
o Om ja, hur?
o Om nej, varför inte?

•

Vilka åtgärder har undertecknare av projektansökan vidtagit (eller
kommer att vidta) för att föra in projektresultatet i er ordinarie struktur?

Del 3 – Övriga frågor
De frågor nedan som är relevanta för ert projekt, är de besvarade?
•

Har nya riktlinjer, ny organisation och/eller nya roller byggts upp?

•

Samverkan: har metoder, modeller och/eller good practise tagits fram?
Finns nationella bedömargrupper, samverkan för beredning av ärenden?
Finns stödmaterial?
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•

Validering av utländsk akademisk examen med ofullständig
dokumentation 1:
Har ni med UHR:s beskrivning av utbildningsbakgrund (BUD) som grund
skapat en valideringsprocess som leder till arbetsmarknaden eller
kompletterande studier? Innehåller valideringsprocessen följande
moment? Om nej, varför inte?
o Kartläggning
o Intervju
o Eventuell befintlig dokumentation
o Formell bedömning
o Certifiering

Eventuella frågor bevaras av Sofia Elfstrand, tfn 076-1460520 och Maria Tiger, tfn
070-2566543. E-post reko@uhr.se.
Svaren laddas upp på Projektplatsen i mappen ”Slutrapportering från projekten 15
januari 2019” senast den 15 januari 2019. Namnge dokumentet med universitetets/högskolans/organisationens namn samt ”slutrapport”.

Med vänlig hälsning
Sofia Elfstrand, projektledare UHR

Regeringsuppdraget, som är ett separat uppdrag, sträcker sig till och med 2020, dock
utan riktad finansiering från och med 2019.
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Bilaga 10

Slutrapporter i Regeringsuppdraget över
pilotverksamhet för bedömning av reell
kompetens
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Chalmers
Högskolan i Gävle
Jönköping University
KTH
Linnéuniversitetet
Malmö Universitet
SLU
Stockholms Universitet (BUD och MENA)
Karlstads universitet (Riktlinjer, organisationer och
roller
10.Kartläggningsprojektet KAU och MAU
11.Luleå Tekniska Universitet
12.Mittuniversitetet
13.Linköpings universitet
14.Högskolan Dalarna
15.Lunds Universitet
16.Högskolan i Borås
17.Umeå universitet
18.Apotekare, receptarier (GU, UMU och UU)
19.Valideringsnätverk Väst (GU, HB, HH, HiS, HV, JU,
Validering Väst och Västra Götalandsregionen)
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Bilaga 1

CHALMERS SLUTRAPPORT
Mycket kort beskrivning av projektet
Chalmers fick bifall för att delta i ”Del 1 – Information och IT-stöd”. Bifallet gällde inte IT-stöd. Bifallet
gällde att delta i arbetet med den nationella informationsdelen från augusti/september 2017 och hela
2018. Syftet har varit att, tillsammans med andra lärosäten och UHR, kartlägga nuvarande information
för målgruppen med fokus på dess tillgänglighet och möjlighet att ansöka och se hur processen för
bedömning av reell kompetens ser ut.
Chalmers fick också bifall för att delta i ”Del 4 – Validering av slutförd akademisk utbildning, där
fullständig utbildningsdokumentation saknas”. Chalmers fick fullt bifall för del 4 vilket innebar att
skapa en process för validering och erkännande av utländsk avslutad akademisk utbildning, med
ofullständig utbildningsdokumentation (BUD). Vidare skulle valideringsprocessen primärt syfta till ett
erkännande för arbetsmarknaden.

Kort sammanfattning av rapporten
I delprojekt 1 har UHR bytt projektledare ett flertal gånger vilket försvårat arbetet. Då gruppen var
mycket liten har man under hösten 2018 bjudit in fler att delta i arbetet och det är nu som det mesta
av arbetet görs. Syftet med delprojektet, att kartlägga tillgängligheten för informationen rörande reell
kompetens, genomfördes. Dessutom har Chalmers tillsammans med UHR i detta delprojekt varit med
och tagit fram en informationsrekommendation som kommer att gå ut till alla lärosäten.
Delprojektet har identifierat
- målgrupper, t ex personer i omställning, nyanlända.
- vidareinformatörer, t ex arbetsförmedling, KomVux.
Delprojekt 1 har tagit fram ”case” som kommer att ligga till grund för informationsfilmer. Chalmers har
fortlöpande informerat externt mot omgivande nätverk, t.ex. Arbetsförmedlingen. För den interna
kommunikationen har Chalmers upprättat en kommunikationsplan. Planen har löpt parallellt under
projekttiden och arbetet med den interna kommunikationen kommer intensifieras under våren 2019.
I delprojekt 4 har Chalmers undersökt om en redan befintlig utbildningsstruktur kan agera som verktyg
för att erkänna en sökandes BUD. I detta arbete har Chalmers involverat programansvarig för
utbildningen ”Kompletterande utbildning för ingenjörer/arkitekter med avslutad utländsk utbildning”
(KPMUT).
Om sökande med en BUD avslutar den 1-åriga KPMUT-utbildningen med godkänt resultat, kan
Chalmers ställa det för troligt att personen har den utbildning som UHR bedömt.
För att antas till KPMUT finns idag redan en upparbetad process för antagning på Chalmers som
innehåller intervjuer samt motivationsbrev. Detta gör att Chalmers kan justera utbildningen för att
testa individens kunskapsnivå och utbildningsinriktning, allt för att möta innehållet i den BUD som
personen innehar.

Del 1 - Hur har det gått?
•

Har de mål som sattes upp för projektet uppnåtts?

I delprojekt 1 har Chalmers målbild varit att bidra till att samverka med andra lärosäten och genom
det hjälpa till med att kartlägga, vid tidpunkten för projektstart, den dåvarande informationen för
målgruppen med fokus på informationens tillgänglighet och hur möjligheterna för att ansöka såg ut.
Projektet har under resans gång reviderats och ambitionen höjts där slutresultatet omfattar ett förslag
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innehållandes nationella gemensamma definitioner och en informationsrekommendation till övriga
lärosäten och universitet. För att sprida de erfarenheter som anskaffats under projekttiden har
Chalmers valt att upprätta en kommunikationsplan för att löpande informera och insamla synpunkter
kring projektens status. Dessutom bidrar planen till legitimitet och kännedom för och kring validering
och reell kompetens inom vår egna organisation.
I delprojekt 4 var Chalmers upplägg att undersöka ifall KPMUT kan användas för att erkänna en
sökandes BUD. Chalmers har under hösten 2018 öppnat upp för presumtiva sökande att ansöka för att
få sin BUD erkänd. Dock har inga ansökningar inkommit till Chalmers.
•

Finns avvikelser mellan det förväntade resultatet och det verkliga resultatet?
o Om ja, beskriv dem i så fall och skälet till att det har blivit så.

I delprojekt 1 finner Chalmers positiva avvikelser mellan det på förhand förväntade resultat och
slutprodukten då slutprodukten inte enbart innehåller en kartläggning, utan också en
informationsrekommendation och framarbetade case för informationsfilmer.
Chalmers konstaterar att det i delprojekt 4 är svårt att hitta presumtiva sökande att testa
erkännandeprocessen på och att intresset verkar svalt för denna typ av möjlighet. Även då vi inte
kunnat testa erkännandeprocessen med ett skarpt fall kommer Chalmers att hålla möjligheten öppen
för presumtiva sökande att ansöka i framtiden.
•

Har det funnits hinder som har varit svåra att förutse?

I delprojekt 1 har Chalmers vid upprepade tillfällen bidragit med feedback, kompetens,
lärosätesperspektiv, erfarenhet samt korrekturläst likartat material. Chalmers har under projekttiden
saknat en tydlig återkoppling från projektledaren.
I delprojekt 4 har ett svalt intresse från målgruppen försvårat arbetet med att testa, utvärdera och
revidera erkännandeprocessen. Chalmers kan inte säkerställa att målgruppen har nåtts av
informationen om denna möjlighet. Det innebär att förslaget som Chalmers presenterar är en
teoretisk modell som inte testats skarpt.
•

Har ni kunnat disponera projektmedlen enligt plan?

Delprojekt 1 har stundtals haltat och då projektdeltagarna har upplevt att projektet behövt revidera
redan genomarbetat material har projektmedlen inte riktigt används enligt plan. Under hösten 2018
tog projektet fart och en intensifiering av arbetsinsats erfordrades vilket inte var enligt plan då planen
förutspådde en jämnare arbetsinsats under projekttiden.
Då avsaknad av skarpa fall saknats i delprojekt 4 har ingen utvärdering och revidering genomförts,
vilket är moment som Chalmers planerat att genomföra inom ramen för projektet.

Del 2 - Utöver ovanstående, kommer här frågor från utlysningen av projektmedel. Dessa
frågor bör besvaras. Om en punkt inte alls går att applicera på det egna projektet,
hoppa över den. Bidrar projektet till utvecklingen av en varaktig struktur?
o
o

Om ja, hur?
Om nej, varför inte?

Delprojekt 1 bidrar till en varaktig struktur då kännedom kring validering och reell kompetens
möjliggör legitimitet för ämnet.
Delprojekt 4 bidrog till att skapa varaktig struktur för erkännande av BUD. Detta då Chalmers på
förhand arbetade mot hypotesen att en redan existerande utbildningsstruktur skulle kunna användas
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som verktyg för erkännandet. Chalmers valde att arbeta vidare på den idén och hade hösten 2018 en
struktur på plats med en beredskap att kunna erkänna BUD. Utmaningen har varit att skapa
kännedom om att möjligheten för erkännande existerar. Under de år som projektet fortlöpt har
Chalmers inte hittat någon testperson för att testa organisationen, än mindre har Chalmers haft någon
skarp sökande till projektet.
•

Har resultat inom projektet börjat spridas?
o Om ja, var och hur?
o Om nej, varför inte?

I delprojekt 1 har Chalmers bidragit med stoff till en kommunikationsinsats som ska kommuniceras av
UHR. Chalmers inväntar att UHR ska publicera och kommunicera informationen.
I delprojekt 4 har Chalmers publicerat information på universitetets hemsida kring hur en presumtiv
sökande med BUD ska ansöka för att påbörja en erkännandeprocess.
•

Beskriv hur resultatet följs upp.
o Om resultatet inte kommer att följas upp, förklara varför.

I delprojekt 1 inväntar Chalmers att UHR ska publicera och kommunicera informationen. Uppföljning
är inte i möjlig i nuläget.
I delprojekt 4 har ingen visat intresse för att få sin BUD erkänd och därför har inga resultat följts upp.
Chalmers vill dock poängtera att den varaktiga strukturen har inbyggd uppföljning i form av LADOK.
•

Kan en gemensam information till sökande och potentiella sökande av reell kompetens stödja er
fortsatta process? Här avses delprojektet information och den informations-rekommendation
som UHR tar fram och flera universitet och högskolor deltar.

Chalmers är av uppfattningen att en gemensam information på nationell nivå till sökande och
potentiella sökande är nödvändig för det fortsatta arbetet med reell kompetens.
•

Har man inom projektet använt sig av sakkunniga?
o Om ja, hur?
o Om nej, varför inte?

I delprojekt 1 och 4 har Chalmers använt sig av sakkunniga i form av studie- och karriärvägledare,
kommunikatör, antagningshandläggare och ämneskunnig personal. Projektdeltagarna har parallellt
deltagit i flera andra delprojekt och har således främjat överhörning och kunskapsöverföring projekt
emellan.
Chalmers har i delprojekt 4 också använt sig av sakkunniga i form av programansvariga för
kompletterande utbildning för ingenjörer och arkitekter.
•

Knyter projektet an till ordinarie vägledningsarbete vid universitetet/högskolan?
o Om ja, hur?
o Om nej, varför inte?

Majoriteten av projektdeltagarna i delprojekt 1 från Chalmers har sin anställning inom
vägledarfunktionen. Det innebär att arbetet på ett naturligt sätt knutits till den ordinarie
verksamheten.
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Chalmers vägledarfunktion har idag en central roll i den kompletterande utbildningen för ingenjörer
och arkitekter vilket innebär att vägledarfunktionen har en central roll i delprojekt 4.
•

Vilka eventuella hinder i er ordinarie struktur har projektet stött på och vad har gjorts för att
undanröja dessa? Finns det fortsatta hinder som måste undanröjas?

I delprojekt 1 är en utmaning att invänta en mer detaljerad och fastställd bild från UHR kring hur
informationen som berör validering och reell kompetens ser ut och att kommunicera detta i detalj till
presumtiva sökande och andra.
I delprojekt 4 är en stor utmaning, förutom att hitta presumtiva sökande, tidsaspekten. KPMUT är en
ettårig utbildning där tanken är att de sökande som avslutar utbildningen ska få ett erkännande av sin
BUD. Ett år är en lång tid och det krävs ett stort engagemang från den sökandes sida för att fullfölja
hela erkännandeprocessen. Samtidigt har vi inte hittat andra kostnadseffektiva vägar för att erkänna
en sökandes BUD på kortare tid, det är således tidsaspekten som är den verkliga utmaningen.
•

Har samverkan mellan universitet och/eller högskola och andra aktörer uppstått inom ramen för
projektet?
o Om ja, hur?
o Om nej, varför inte?

Chalmers har deltagit i flertalet delprojekt där Chalmers alla projektdeltagare på veckovis basis
träffats, diskuterats och bytt erfarenheter. Det innebär att överhörning och förståelse för
begreppsförvirring har varit stor för de projektdeltagarna som tillhört delprojekt 1 och 4.
I delprojekt 4 har Chalmers bollat tankar och idéer med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) för att
sondera hur KTH skulle ställa sig inför en sammanflätning av KPMUT utbildningar och erkännande av
BUD. Chalmers har fått positiv respons från KTH. Chalmers har inte funnit samverkansmöjligheter i
denna frågeställning med Lund eller Luleå, då dessa inte startat upp sina motsvarigheter till KMPUT
än.
Samverkan med Valideringsnätverk Väst har gett Chalmers kunskap kring hur en alternativ
erkännandeprocess för BUD kan struktureras.
•

Vilka åtgärder har undertecknare av projektansökan vidtagit (eller kommer att vidta) för att föra
in projektresultatet i er ordinarie struktur?

I delprojekt 1 har Chalmers utformat en kommunikationsplan och arbetar enligt denna.
I delprojekt 4 är strukturen implementerad i den ordinarie strukturen. Det som saknas är adekvat
marknadsföring/informationsinsatser samt skarp testning och utvärdering av processen.

Del 3 – Övriga frågor
•

De frågor nedan som är relevanta för ert projekt, är de besvarade?

Målgruppen som delprojekt 4 vänder sig till har av UHR bekräftats vara för snäv då projektet också
borde ha inkluderat sökande med oavslutade studier.
•

Har nya riktlinjer, ny organisation och/eller nya roller byggts upp?

I delprojekt 4 har en redan existerande organisation och struktur justerats för att kunna användas som
en erkännandeprocess.
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•

Samverkan: har metoder, modeller och/eller good practise tagits fram? Finns nationella
bedömargrupper, samverkan för beredning av ärenden? Finns stödmaterial?

Chalmers har, förutom sina egna projekt, även deltagit i projektgrupper med Valideringsnätverk Väst
(VnV) och med KTH. Det innebär att Chalmers har haft insyn i samtliga av UHR utlysta delprojekt och
detta har hjälpt Chalmers i de två delprojekten som nämns i denna slutrapport. Chalmers vill
understryka att alla samarbeten, konferenser, intressanta diskussioner och möten universitet och
högskolor emellan har varit oerhört värdefulla.
Chalmers har fått med sig information och kunskap från samtliga projekt där vi deltagit som kommer
bidra till Chalmers framtida arbete med sökande som har oavslutade studier och reell kompetens som
kan valideras.
•

Validering av utländsk akademisk examen med ofullständig dokumentation.
Har ni med UHR:s beskrivning av utbildningsbakgrund (BUD) som grund skapat en
valideringsprocess som leder till arbetsmarknaden eller kompletterande studier? Innehåller
valideringsprocessen följande moment? Om nej, varför inte?
o Kartläggning
o Intervju
o Eventuell befintlig dokumentation
o Formell bedömning
o Certifiering

Chalmers har gjort bedömningen att kartläggningen (BUD) genomförs av UHR som Chalmers prövar
via sökandes deltagande i KPMUT. Individen får efter ansökan möjlighet att komma på en intervju på
Chalmers. På intervjun kartläggs möjligheterna till huruvida en sökande har förutsättningarna som
krävs för att få sin BUD erkänd genom den redan befintliga programstruktur som finns inom ramen för
KPMUT. Klarar den sökande de moment som denne ställs inför kan Chalmers ställa det för troligt att
den sökande innehar den examen som anges i BUD. Chalmers önskan är att UHR står för certifieringen
och Chalmers tillhandahåller bedömningen. Klarar inte den sökande momenten bedömer Chalmers att
det inte är troligt att den sökande har den examen som framgår i BUD. Chalmers skickar den
rekommendationen till UHR som sedan meddelar individen.
I delprojekt 4 har Chalmers publicerat information på universitetets hemsida kring hur en presumtiv
sökande med BUD ska ansöka för att påbörja en erkännandeprocess:
http://www.chalmers.se/sv/utbildning/vidareutbildning/Sidor/kompletterande-utbildning.aspx
http://www.chalmers.se/sv/utbildning/sa-soker-du-till-chalmers/Sidor/reell-kompetens-ochundantag.aspx
Övrigt:
Kontaktperson Chalmers:
Sofi Jakobsson Edvardsson
Slutrapport gjord av:
Sofi Jakobsson Edvardsson

Datum:
190115
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Bilaga 2

Gävle 20190110

Slutrapportering, Högskolan i Gävle
Inför en skriftlig slutrapport av pilotverksamheten för bedömning av reell
kompetens behöver UHR få in en slutlig rapport från samtliga beviljade
projekt. Nedan finns ett antal frågeställningar som UHR önskar att ni
besvarar senast den 15 januari 2019.
Beskrivning av projektet
Utvecklas
Kort sammanfattning av rapporten
Projektet har inte kunnat bedrivas i den hastighet som planerats. Därmed har
heller inte de mål som satts upp kunnat nås. Vi har haft problem med personella
resurser till projektet i och med att tänkt projektledare valde att avsluta tjänst vid
HiG.
Del 1 - Hur har det gått?
Vi har med anledning av personella resurser inte nått de mål som planerats. Detta
beroende på att tilltänkta projektledaren avslutade sitt uppdrag vid lärosätet vid
årsskiftet. I samband med utlysning av tjänst fick vi inte tillräckligt kvalificerade
ansökningar. Vi valde av det skälet att försöka hantera projektet i mindre skala
under våren med avsikt att öka hastigheten under hösten.
Ett omtag av projektet sker nu vid årsstarten 2019.
Därmed har heller inte de disponibla medlen använts och en återbetalning till UHR
har skett inför årsskiftet 2018-2019.
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Del 2
Projektet ska absolut bidra till en varaktig struktur som kommer att sättas på
pränt våren 2019.
Resultat mellan olika enskilda personer som arbetar med validering börjar
spridas men, en större spridningsinsats behöver göras. Resultaten av projektet
behöver synliggöras ytterligare för att förankras inom organisationen och göras
tillämpbar och lättillgängligt.
Det är mycket önskvärt och uppskattat med de gemensamma
informationsinsatser som finns tillgängliga och att projekten har samverkat i
stor grad har verkligen bidragit till stor nytta.
Under våren 2019 kommer vägledningsarbetet att kopplas samman med arbetet
på ett tydligare sätt avseende validering. Detta då vi har fått nya resurser inom
vägledningsgruppen och kan fokusera på området.
Det finns i nuläget inga faktiska strukturella hinder för arbetet men, ett behov av
ett större intresse från organisationen i stort behöver fortfarande väckas. Det är
ett svårt område där det finns en stor osäkerhet för hur man gör på bästa sätt.
Både med tanke på rättssäkerhet och kvalitet tillsammans med den akademiska
delen.
Nätverket som högskolan ingår i har haft ett mycket gott samarbete, dock har vårt
lärosäte dessvärre inte bidragit i så hög grad som önskat. För att föra in resultat
och ett fortsatt arbete strukturerat kommer detta att lyftas i olika dialogforum
med ledningsgrupper bland annat.

Del 3
Nya riktlinjer och visualiseringar av dessa är under utarbetande och är tänkt att ge
stöd för arbetet fortsättningsvis. Inga nya roller har byggts upp och heller ingen ny
organisation då vi tror att det är viktigt att detta blir integrerat i ordinarie
verksamhet.
Validering av ofullständig akademisk examen med ofullständig dokumentation
arbetar vi vidare med under 2019- främst på ingenjörssidan. Vi behöver utveckla
samarbetet med Region Gävleborg- där ett arbete kring validering pågår av
omfattande karaktär.
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Slutrapport
Sammanfattning

JU valde att göra en separat ansökan om projektmedel för Del 4 – validering av utländsk
utbildning där fullständig dokumentation saknas. I möten med externa aktörer såsom
Arbetsförmedlingen (AF), kommuner i regionen, Region Jönköpings Län (RJL) och
Länsstyrelsen framkom ofta ett problem rörande akademiker som har oavslutad
utländsk utbildning och syftet med JU:s projekt var att försöka ta fram processer för
tillvägagångsätt då en sökande har en oavslutad utbildning då UHR:s
försöksverksamheten med validering av utländsk utbildning från början syftade på att
även innefatta personer med oavslutad utbildning. Men då valideringen inte ska leda till
vidare studier utan syftet är att individen ska komma i jobb och framförallt i rätt jobb
blev fokus att enbart fokusera på individer med avslutad utbildning.
Involvering och introducering för JU:s personal var ett stort fokus och under hösten
2017 gjordes flera informationsinsatser vid exempelvis avdelningsmöten på
fackhögskolorna, HJU-rådet samt i samtliga fackhögskolors ledningsgrupper. En
informationsbroschyr om projektet togs fram och spreds till fackhögskolorna för vidare
spridning bland personal.
Under projektets första del var projektledaren ute på AF och informerade
handläggare om validering av utländsk utbildning där utbildningsdokumentation saknas
vilket ledde till möten med potentiella deltagare i projektet. Under tiden som arbetet har
pågått med att ta fram processer för validering har vi även haft som mål att utföra riktiga
valideringar på JU för att få en överblick på hur processen skulle kunna se ut och vad de
bedömare som ska genomföra en validering behöver för stöd. Dessvärre var det ett fåtal
av alla de mötena som faktiskt ledde vidare till en BUD-ansökan då individernas
utbildning inte matchade JU:s utbildningsområden eller att de inte var avslutade. Vi har
under 2018 haft två validander där bara den ena faller in under målbeskrivningen dvs
avslutad utbildning utan fullständig dokumentation.

Del 1
Hur har det gått?
Parallellt med JU:s eget projekt har även samma personer i projektgruppen ingått i
Valideringsnätverket Väst vilket har varit oerhört viktigt i arbetet för att ta fram metoder
för validering. Ett samarbete med Linnéuniversitetet inleddes också och flera möten har
ägt rum för erfarenhetsutbyten och samverkansdiskussioner. Samverkan med andra
lärosäten har varit mycket viktig och rent konkret har JU fått exempel på hur
exempelvis en valideringsorganisation skulle kunna se ut, hur arbetet med
informationsspridning mot fackhögskolorna skulle kunna gå till, metodutveckling inom
validering samt fått information om konkreta valideringsfall och dess väg genom
systemet.
För projektet bildades en projektgrupp med representanter från studievägledning,
antagningsenhet och de fyra fackhögskolorna. Här har validering, bedömning av reell
kompetens och tillgodoräknande diskuterats och från projektet har man kunnat sprida
information och goda exempel.
För att få personer till projektet har JU medverkat i olika insatser som Vägen till
legitimation, Jobb och utbildningsmässan för nyanlända, Korta vägen för ingenjörer
men även haft information på Arbetsförmedlingen för både personal och grupper samt
vägledning av enskilda personer. Detta resulterade dock bara i två valideringsfall.
Den första validanden har en civilingenjörsexamen från Syrien med fullständig
dokumentation och utlåtande från UHR. Denna person vill genomföra en validering för
att kunna arbeta som lärare i Sverige och ett arbete pågår med att validera hans
ämneskunskaper samt reella kompetens. Den andra validanden har en avslutad
utbildning som sjuksköterska (och saknar fullständig dokumentation) från Burundi och
många års arbete på sjukhus och vårdcentraler i hemlandet. Flera kartläggande samtal
har gjorts vilket har resulterat i ansökan om BUD samt ansökan om bedömning av reell
kompetens via Socialstyrelsen. Målet är att individen ska kunna prövas igen för
legitimation hos socialstyrelsen med hjälp av reell kompetens.

Positivt med att ha haft ett valideringsprojekt vid JU är att vi har kommit in i
valideringsfrågan regionalt och blivit inbjudan att prata om validering inom högre
utbildning i olika nätverk, på konferenser och mässor vilket har inneburit en spridning
av det arbete som görs i REKO-projektet. Vi har kunnat delta i diskussioner där
validering uteslutande har handlat om branschvalidering och validering inom AF och
Vuxenutbildningen och där lyfta information om möjligheten för akademiker att
validera sig för behörighet och tillgodoräknande. Genom informationsspridning inom
JU har vi även kunnat lyfta valideringsfrågan och mötts av både positiva reflektioner
och negativa.
Problem i projektet har varit att det inte har funnits någon förankring högre upp i
organisationen. Det har inte funnits ett tydligt ställningstagande att JU ska jobba för att
utveckla valideringsmetoder. Även om ämnesföreträdare är positivt inställda till att
validera personer utan fullständig dokumentation finns det ett problem att låta
ämnesföreträdare få tid för detta då det inte anses relevant för JU att utveckla
valideringsmetoder som inte leder till nya studenter eller validering av befintliga
studenter utan validering för arbetsmarkanden. I och med detta har diskussionen om
validering där fullständig dokumentation saknas inte riktigt tagit någon fart. Då det har
varit i projektform har nu projektledare och projektadministratör gått vidare till nya
uppdrag och projektgruppen har upphört. Det är ytterligare ett problem eftersom det
innebär att frågan inte längre kommer att föras vidare såvida inte det blir ett beslut att
JU ska göra valideringar där fullständig dokumentation saknas.
Del 2
Bidra projektet till utveckling av varaktig struktur
De metoder och förslag på organisation som har tagits fram under projektets gång har
ännu inte tagits upp för beslut på högre nivå. Då det inte längre finns någon person som
har ett konkret uppdrag att driva frågan vidare så står arbetet för tillfället still.
Jönköping 2019-01-16

Anna Zedig //
Projektledare 2016-2018 på Jönköping University
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Kort beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att KTH, Chalmers, Linköpings universitet och Högskolan i Borås tillsammans
ska ta fram ett förslag till organisation för validering inom ingenjörsutbildning såväl lokalt som för
nationell samverkan. I det ingår att enas om ett ramverk och en valideringsmetodologi för
ingenjörsutbildningar och att ta fram en metod som kan användas.
Fokus i projektet är på validering mot tillträde, senare del och tillgodoräknande mot examen.

2

Sammanfattning av slutrapporten

Projektet har arbetat fram en metod (process) för validering av ingenjörskunskaper som kan användas
nationellt, vid alla lärosäten som ger ingenjörsutbildningar. Projektet har lagt ner mycket arbete med
att arbeta fram en process som är enkel, effektiv och rättssäker.
Projektet har utvecklat process- och metodstöd för validering av specialistkunskaper inom
ingenjörsutbildningar och har då börjat med huvudområde Maskinteknik och Samhällsbyggnad. För
dessa huvudområden har frågebatterier för självskattning samt frågor för verifiering av
självskattningen tagits fram. Den bild av den reella kompetensen som därigenom få bedöms av en eller
flera bedömare (bedömargrupp). Bedömningen ska bara resultera i att man antingen bedöms ha
kunskaperna eller att man inte bedöms ha dessa.
En central gemensam ingång gentemot alla lärosäten har skapats genom anlitandet av en central
studievägledare. Denna guidar den sökande genom hela processen och samverkar även med
bedömarna, allt i syfte att ge ett så bra underlag för bedömningen av den reella kompetensen som
möjligt. Om ansökan om validering sedermera avslås kan studievägledaren även råda sökanden om
andra möjliga karriärsvägar.
Arbetet med att fastställa vad som menas med generiska ingenjörsfärdigheter och att ta fram processoch metodstöd för validering av sådan kunskap kommer att fortsätta.
Processen kommer att implementeras i Valda (Validering – digitalt ansöknings- och
administrationssystem).
Personal på samtliga lärosäten som ingår i projektet har knutits till projektet och det fortsatta arbetet.
Projektet har utsett KTH som processägare tillsvidare och ser fram emot att UHR utser en varaktig
processägare.
Samarbetet mellan de ingående lärosätena har varit mycket lyckat och värdefullt. Valideringsfrågan har
fått förnyad fokus och det pågår interna utbildningskampanjer på de olika lärosätena för att sprida
kunskap om reell kompetens.
Det är av stor vikt att arbetet fortsätter med att skapa en varaktig organisation som kan förvalta och
vidareutveckla processen. Det är också viktigt att ytterligare lärosäten informeras och involveras så
processen får det nationella genomslag som är avsikten.
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Del 1 - Hur har det gått?
Projektet har tagit fram ett ramverk (”Processen”)

Det kanske viktigaste i projektets uppdrag var att utarbeta en metod för validering av
ingenjörskunskaper som kan användas nationellt, vid alla lärosäten som ger ingenjörsutbildningar.
Projektet har därför lagt ner mycket arbete på att arbeta fram en process som är enkel, effektiv och
rättssäker.
Processen bygger på att det finns en central ingång, dvs. ett gemensam ansökningsförfarande oavsett
vid vilket lärosäte som validering söks. En central studievägledare har tillsatt för att guida sökanden
genom hela processen. Sökanden får först göra en självskattning av sina kunskaper genom att svara på
särskilt framtagna frågebatterier. Efter självskattningen låter en eller flera bedömare sökanden svara
på frågor för verifiering av självskattningen. Efter sammanställning och genomgång av materialet
sker en bedömning av om man har de nödvändiga kunskaperna eller inte.
Bedömning enligt processen görs gentemot SeQF.
Projektet har tagit fram riktlinjer för utformningen av de grupper som bedömer de reella
kompetenserna (s.k. bedömargrupper).
3.2

Projektet har utvecklat process- och metodstöd för validering av specialistkunskaper
inom ingenjörsutbildningar

Tanken är att processen ska kunna användas för validering av alla typer av ingenjörskunskaper.
Frågebatterier och frågor för verifiering av självskattningen måste dock tas fram för vart och ett av de
olika huvudområdena. I enlighet med projektplanen har projektgruppen valt att inledningsvis ta fram
underlag för huvudområde Maskinteknik och Samhällsbyggnad.
Av projektgruppen utsedda personer har således tagit fram särskilda frågebatterier för självskattning
samt frågor för verifiering av självskattningen avseende dessa huvudområden. Avsikten är att i det
fortsatta arbetet ta fram motsvarande underlag för ytterligare huvudområden.
3.3

Det finns särskilda svårigheter med att fastställa vad som menas med generiska
ingenjörsfärdigheter

Av projektplanen framgår att projektet även ska ta fram process- och metodstöd för validering av s.k.
generiska ingenjörsfärdigheter, dvs. färdigheter som är så generella till sin natur att de inte passar in
under något huvudområde.
Det har emellertid visat sig svårt att i praktiken definiera vad som är generiska ingenjörsfärdigheter. En
workshop hölls i frågan och trots långa diskussioner lyckades deltagarna inte enas om någon
användbar definition. Styrgruppen beslutade därför att frågan skulle få anstå till efter det att processoch metodstödet för validering av specialistkunskaper inom ingenjörsutbildningar hade färdigställts.
3.4

Projektgruppen har utsett processägarskap samt överlämnat processen till förvaltning

Styrguppen har beslutat att KTH tills vidare ska vara processägare. Personal på samtliga lärosäten som
ingår i projektet har dock engagerats för att delta i det fortsatta arbetet.
Projektet vill särskilt framhålla vikten av att olika lärosätena samarbetar. Det är en förutsättning för att
de olika lärosätena ska våga lita på varandra bedömningar av reell kompetens. Projektgruppen känner
starkt att det samarbete som skett inom ramen för detta projekt har varit mycket värdefullt och ser
fram emot att engagera ytterligare lärosäten.
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Ev. diarienummer

En nationell studievägledare har anlitats

Central studievägledaren är placerad på KTH men hjälper de sökande oavsett vid vilket lärosäte som en
ansökan om validering görs. Studievägledaren guidar den sökande genom hela processen och
samverkar även med bedömarna, allt i syfte att ge ett underlag för bedömningen av reell kompetens
som är så bra som möjligt. Om ansökan om validering avslås kan studievägledaren även råda sökanden
om andra möjliga vägar mot sina karriärsmål.
Den centrala ingången har en särskild e-postadress (validering-ing@kth.se). Adressen samt
information som förklarar ansökningsprocessen finns på en för ändamålet framtagen hemsida,
https://www.kth.se/student/studok/reell-kompetens-validering-inom-ingenjorsutbildning-1.841088.
3.6

Projektmedlen har inte kunnat användas fullt ut ännu

Projektet har inte hunnit utnyttja hela det beviljade bidraget. Det finns flera orsaker till detta.
För det första tog det längre tid än beräknat att komma igång med arbetet. Projektet var även tvunget
att upphandla en konsult, vilket tog ytterligare tid. Det är också så att flera uppkomna kostnader inte
har hunnit faktureras i tid för återrapporteringen till UHR.
De medel som finns kvar kommer möjliggöra att projektet fortsätter sitt arbete i vart fall en bit in på år
2019.

4
4.1

Del 2 - Frågor från utlysningen av projektmedel
Bidrar projektet till utvecklingen av en varaktig struktur och har resultatet börjat spridas?

Ja, en organisation har börjat byggas upp till följd av projektet. Det finns ett stort engagemang bland de
deltagande lärosätena och det märks att projektet blir känt för allt fler aktörer.
På de olika lärosätena finns det nu ett förnyat fokus på valideringsfrågor. Alla deltagande lärosäten har
tagit steg för att internutbilda sin personal och flera workshops har redan hållits eller ska hållas inom
kort.
Det har även visat sig finnas ett stort intresse för projektet inom näringslivet. Ett utbyte av kunskap och
erfarenhet finns redan gentemot Scania. Inledande kontakter har även skett med Ericsson.
4.2

Resultaten följs upp

I skrivande stund testas den framtagna processen på ett antal pilotfall. Det kan förväntas att
frågebatteriet, frågorna för verifiering av självskattningen samt möjligen även processen (både
förfarandet och kompetenskartläggningen) kommer att justeras utifrån erfarenheterna från pilotfallen.
4.3

Gemensam information till sökande är av stort värde

Nu när projektet har tagit fram en valideringsprocess är det hög tid att sprida information om
projektet. Ett informationsmaterial bör tas fram och skickas till aktörer som kan tänkas komma i
kontakt med personer som har reell kompetens att validera. Förutom näringslivet kan man tänka sig
att även fackförbund och intresseorganisationer kan förmedla information till potentiella sökande.
Även arbetsförmedlingen bör uppmärksammas på den möjlighet till validering som vi erbjuder.
Det är projektgruppens avsikt att göra en inventering av var potentiella sökanden kan finnas och sedan
göra någon form av riktad informationsinsats mot dessa.
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Ev. diarienummer

Sakkunniga har deltagit i projektet

I alla de deltagande lärosätena finns stor kompetens och alla högskolor är representerade i
projektgruppen av personer som är både kunniga och lämpliga. Medlemmarna i projektgruppen har
vidare samverkat med sina kollegor på respektive lärosäte då material har tagits fram och enskilda
frågor har diskuterats.
Vidare finns det en särskild referensgrupp avseende studievägledning och kompletterande utbildning.
Projektet har även knutit till sig en kunnig och erfaren privat aktör, Nordiskt valideringsforum, som
konsult.
4.5

Projektet knyter an till det ordinarie vägledningsarbetet

Som nämnts finns det en av projektet anlitad central studievägledare som hjälper sökanden genom
processen. Vägledaren har naturligvis kontakt med den studievägledning som redan finns på respektive
lärosäte. Det är viktigt att det samarbetet fortsätter och fördjupas.
Processen kommer också att implementeras i Valda (Validering – digitalt ansöknings- och
administrationssystem). Flera möten har hållits, varvid det framkommit att det kommer att viss tid
innan integration kan ske.
4.6

Arbetet mot en ordinarie struktur har kommit långt

Processen är ”levande” på så sätt att det kan förväntas att det alltid kommer att behöva göras
justeringar och kompletteringar. Det ligger en stor utmaning i att skapa en varaktig organisation som
kan leva vidare och förvalta processen. Det krävs att de olika lärosätena vågar lita på varandras
bedömningar av reell kompetens, vilket ställer krav både på processen och på organisationen runt den.
Det nära samarbetet inom projektgruppen har medfört att det finns stor respekt och förståelse mellan
de deltagande lärosätena. Ett internt arbete pågår också på respektive lärosäte (se avsnitt 4.1). Det är
viktigt att ytterligare lärosäten involveras så processen får det nationella genomslag som är avsikten.
Som nämnts ovan har KTH tills vidare utsetts till processägare. Frågan om förvaltningen på lång sikt
bör lösas genom att UHR utser förvaltare av processen.
Samverkan har som ovan angetts även skett med företrädare för näringslivet (Scania och Ericsson).
Även detta samarbete bär utvecklas.

5
5.1

Del 3 – Övriga frågor
En ny organisation har byggts upp

Den process som tagits fram innebär en ny väg till validering, avskild från de valideringsprocesser som
redan finns på många lärosäten.
Som redan nämnts finns en central ingång, dvs. ett gemensam ansökningsförfarande oavsett vid vilket
lärosäte som validering söks. Den centrala studievägledaren arbetar gentemot alla lärosäten och leder
sökanden från början till slut.
Det har tagits fram frågebatterier för självskattning och frågor för verifiering av självskattningen i flera
huvudområden. Den reella kompetensen bedöms därefter av bedömargrupper. Det är avsikten att de
personer som deltar i bedömargruppen ska komma från olika lärosäten.
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Valideringsprocessen innehåller de efterfrågade momenten

Intervju
Efter en ansökan håller den centrala studievägledaren ett första möte då vägledaren ställer frågor kring
den reella kompetensen och sökandens mål och förhoppningar.
Eventuell befintlig dokumentation
Den centrala studievägledaren låter sökanden fylla i en särskild kartläggningsmall där utbildningar och
annan erfarenhet ska anges.
Kartläggning
Sökanden får därefter göra en självskattning av sina egna kunskaper genom att besvara frågebatterier.
Därefter låter en eller flera bedömare den sökande svara på frågor för verifiering av självskattningen.
Formell bedömning
En eller flera bedömare i en särskild bedömargrupp samråder med den centrala studievägledaren och
går igenom underlaget. Därefter fattas beslut om sökanden har de nödvändiga kunskaperna eller inte.
Certifiering
Det sker ingen certifiering. Bedömningarna enligt processen görs dock gentemot SeQF (Sveriges
referensram för kvalifikationer). Det sker ingen gradering av kunskaperna i form av betyg.
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Bilaga 5

Slutrapport 2019, Linnéuniversitetet
Författare:
Linda Leonhardt, Ansvarig validering
Alexandra Holtti, Samordnare reell kompetens
Kort beskrivning av projekten inledningsvis
Linnéuniversitetet (Lnu) vill ligga i framkant i arbetet med validering. Strävan genom
möjligheten att ingå i projekten har varit att öka medvetenhet och kunskap om validering på
lärosätet och hos Sveriges universitet/högskolor samt även på andra berörda myndigheter.
Men också att ta fram och utveckla universitetsövergripande processer och metoder för att få
ett mer rättssäkert, hållbart och transparent arbetssätt med validering. Vi vill få igång,
engagera och entusiasmera medarbetare vid lärosätet och bilda ett forum för att diskutera de
utmaningar som uppkommer.
Sammanfattning av rapporten
Linnéuniversitetet har under projektens tid arbetat med att öka medvetenhet och kunskap om
validering på lärosätet och hos Sveriges universitet/högskolor samt även på andra berörda
myndigheter. Engagemanget har också möjliggjort att vi har tagit fram och utveckla
universitetsövergripande processer och metoder för att få ett mer rättssäkert, hållbart och
transparent arbetssätt med validering. Vi har också arbetat med att engagera och entusiasmera
medarbetare samt att bilda ett forum för att diskutera de utmaningar som uppkommer.
Samtliga aktiviteter har framarbetats och påbörjats men för att bibehålla samma fart och för att
få in processerna i ett varaktigt skede som är hållbara över tid och som är personoberoende är
vår slutsats att det behövs mer tid då det återstår mycket kvar att göra.
Vi har haft omfattande aktiviteter både på hemmaplan, regionalt och nationellt med att påpeka
samhällsnytta och för att skapa samsyn och acceptans. Ett valideringsnätverk har sammansatts
av representanter från samtliga fakulteter/institutioner med uppdraget att agera som
ambassadörer för frågorna gentemot sina fakulteter och institutioner, så att dessa kan bli en del
av den ”lokala” kulturen. Nationellt har vi deltagit i många olika nätverkskonstellationer för
att synliggöra metoder och för att inspirera om hur vårt arbete framskrider men också för att
agera som bollplank åt andra som jobbar med samma utmaningar. Internationellt möte hade vi
bland annat med Novia från Finland som besökte oss under två dagar.
Under 2019 planerar vi fortsatt fördjupande arbete dels med flera regionala aktörer för att
identifiera grupper som kan gynnas av validering – vi behöver ett ökat inflöde av
validander/sökande för att få mer erfarenhet i processen, alltifrån kommunikation till
kartläggning till bedömningar. Men vi kommer också att intensifiera de interna dialogerna och
starta ämnesspecifika delprojekt.
Mål och måluppfyllnad
Linnéuniversitetets övergripande mål med projekten är:
•

Öka medvetenheten och kunskapen om validering/reko för
behörighet/tillgodoräknande på lärosätet och hos Sveriges universitet/högskolor samt
på berörda myndigheter.

•
•
•
•
•

Utveckla universitetsövergripande processer/metoder/arbetssätt för arbetet med
validering/reko för behörighet/tillgodoräknande som bidrar till rättssäkra, hållbara och
transparanta arbetssätt.
Skapa intern och nationell samsyn och acceptans.
Engagera och entusiasmera medarbetare vid lärosäten att ha en positiv attityd och ett
öppet förhållningssätt.
Eliminera och lösa de utmaningar som vi står inför.
Öka förutsättningarna till möjliggörandet av nationellt enhetligt utförda bedömningar.

Samtliga aktiviteter har påbörjats. Flera av dem är under implementering men medför ett
kontinuerligt arbete för att få till transparenta, rättssäkra metoder som håller över tid och är
oberoende av vem som gör bedömning. Arbetet med bedömningar för behörighet har
utvecklats och vi har förfinat den för att lättare kunna plocka ut relevant statistik när vi jämför
antagningsomgångar. Vi är fortsatt öppna till nationella bedömningar eller bedömargrupper
men har i dagsläget inte arbetat så mycket med detta. Vi ser möjligheterna till att använda
Valda till detta, men också svårigheterna med att undvika dubbelarbete. Då varje ärende är
individuellt krävs det fortfarande mycket specifik kunskap i ärendehanteringen, och då finns
det en fördel med att jobba lärosätesspecifikt istället för nationellt.
Finns avvikelser mellan det förväntade resultatet och det verkliga resultatet?
Inga direkta avvikelser är identifierade. Vi har tagit fram ett metodupplägg och påbörjat
implementering. Vår ambition är att revidera processen allt eftersom vi erhåller erfarenhet.
Arbetet med kunskapsspridning och attitydförändring tar dock tid och vi kommer
fortsättningsvis under 2019 att fokusera på ämnesspecifika utredningar om hur vi inom varje
ämne får en varaktig struktur.
Har det funnits hinder som har varit svåra att förutse?
Vi hade en god bild initialt av de utmaningar vi stod inför, såsom avsaknad av kunskap och
tillvägagångssätt, frågan om legitimitet, olika strukturer och ekonomiska hinder. Däremot
bekräftades detta ännu mer tydligt under arbetets gång med vikten av struktur, varaktighet och
incitament som också kommer att vara avgörande för det fortsatta arbetet.
Vilka eventuella hinder i er ordinarie struktur har projektet stött på och vad har gjorts för
att undanröja dessa?
Som tidigare nämnt är detta fortfarande under utveckling och behöver beståndsdelar såsom
struktur, bemanning, ledning och plan för finansiering annars är risken stor att arbetet inte
prioriteras och då rinner ut i sanden när projektfinansiering tar slut. Kontinuerligt arbete med
attityder och utbildning krävs då det i dagsläget inte så ofta förkommer bedömningar inom
vissa ämnen, vi behöver rusta och bibehålla engagemanget inför eventuellt kommande
ansökningar. Det krävs också en strategiskt plan för att täppa till de luckor som uppkommer
längs vägen. Under 2018 har vi arbetat mycket med attityder och kunskapsspridning. Fokus
2019 är att sätta igång ämnesspecifika utredningar inom flera områden för att undersöka
förutsättningar att implementera en mer varaktig struktur inifrån.
Disponering av projektmedlen enligt plan
Aktiviteterna ligger enligt plan men det behövs mer tid att få in processen i ett förvaltande och
ett mer varaktigt stadie. Det har varit för få ärenden och än inte över alla ämnesdiscipliner för
att vi ska kunna ha testat av samtliga rutiner. Framöver kommer fokus att ligga på externa

dialoger för att identifiera personer eller grupper som har behov av validering. Detta har
påbörjats under projekttiden genom att vi har täta dialoger om projektidéer och upplägg med
Trygghetsrådet (Kalmar och Blekinge län), Arbetsförmedlingen (Kalmar och Kronobergs län)
och vuxenutbildning (SFI Växjö kommun). Projektmedlen möjliggjorde även att vi kunde
anställa samordnare reell kompetens (Alexandra Holtti).
Fortsättningsvis kommer vi även att sätta igång bedömargrupper samt att initiera
ämnesspecifika utredningar inom flera områden för att undersöka förutsägningar att
implementera en mer varaktig struktur. Några exempel:
•
•
•
•

Validering till kompletteringsutbildningen för utländska sjuksköterskor
Metodutveckling av validering för behörighetsgivande kurser i svenska
Validering och certifiering inom Sjöfart
Validering till förskolelärareprogrammet för yrkesverksamma

Bidrar projektet till att utveckling en varaktig struktur?
Ja arbetet med process/metodstöd är framtaget och implementering har påbörjats på lärosätet
men behöver mer tid och arbete för att testas och utvärderas. Vi anser att vi har goda
förutsättningar till en varaktig struktur då vi tidigt (2016) valde att tillsvidareanställa den tjänst
som utgör det centrala administrativa stödet (Linda Leonhardt). Ett varaktigt administrativt
stöd tror vi är en förutsättning för att få ett hållbart och transparent arbetssätt över tid. Vi har
också initierat ett fakultetsövergripande nätverk med kontinuerliga träffar där vi diskuterar
arbetet. Nätverket kommer att fortsätta efter projektets slut.
Spridning och samverkan
Vi har arbetat dels genom kontinuerliga möten med ledningsråden på lärosätet, där vi följer
upp och diskuterar nuläge, utmaningar och framtid med valideringsarbetet. Vi har också bildat
ett valideringsnätverk inom universitetet där varje fakultet har utsett en representant. Där har
vi kontinuerliga träffar. Inom nätverket diskuterar vi konkreta ärenden och utbyter
erfarenheter, vi lyssnar till goda exempel och planerar framåt. Medlemmarna i nätverket har
också i uppdrag att vara ambassadörer på hemmaplan (den institution där de hör hemma) och
föra fram de frågor som fakulteten brottas med. Vi har också lagt fokus på externa regionala
träffar för att hitta ett flöde och för att identifiera beröringspunkter. Mötena har varit med
bland annat arbetsförmedling, trygghetsråd, regionförbund, arbetsgivare, kommuner eller
andra aktörer som är aktiva inom frågor som rör validering. Vi har deltagit och varit
programpunkter på nationella och regionala konferenser. Internt har vi publicerat goda
exempel och nyheter på vårt Intranät. Specifika erfarenhetsutbyten och samarbeten har skett
med bland annat Karlstad universitet, Jönköping University, Göteborgs universitet, Umeå
universitet och lärosäten i Stockholmsområdet. Internationellt så blev Yrkeshögskolan Novia i
Finland inspirerade och kom till Kalmar på ett två-dagars besök för erfarenhetsutbyte. Vid
detta besök bjöd vi även in Landstinget i Kalmar län för en givande diskussion om validering
av sjuksköterskor.
Sakkunniga och bedömargrupper
Dels har vi inom lärosätet egna sakkunniga (valideringsansvarig, professorer, doktorand,
valideringsnätverk och ledning) som vi har använt för expertis men de har också agerat som
inspiratörer och goda exempel. Det har även förts diskussioner med extern konsult angående
workshop under 2019.

Vid behov har vi haft kontakt med andra nätverk såsom bland annat Valideringsnätverket
Väst, Arbetsförmedlingens ansvariga för validering, Valideringsdelegationen,
kompetensplattformarna i regionerna samt sakkunniga vid andra lärosäten. Vi anser att det är
en god idé att fortsätta diskutera hur exempelvis externa sakkunniga skulle kunna vara ett stöd
i valideringsarbetet. Det kan handla om arbetsgivare för arbetsprov eller praktiska moment
eller någon form av expertgrupp.
Gemensam information till sökande
Nationell samordning och projektledning är att föredra för lika arbete och samsyn. Ett
nationellt, centralt, ansvar för att hålla en informationsportal/plats uppdaterad uppfattas
dessutom mer resurssparande än att lärosätena själva ska ansvara för att hålla detaljerad
information uppdaterad. Att kunna hänvisa till en central punkt, likt man gör för annan
information om till exempel antagning är därför lämpligt. Vi har aktivt deltagit i arbetet med
att ta fram informationsrekommendationer och hoppas på en fortsatt dialog.
Synergier i vägledningsarbete och nya roller
Det har inrättats och etablerats ett administrativt stöd för validering centralt på
Studerandeavdelningen som inom staben innefattar ansvariga och handläggare inom
validering, tillgodoräknande, antagning, examen osv.
Andra vägledarfunktioner som berörs i valideringsprocessen är studievägledning (initial
kartläggning), karriärvägledare (planering), bedömare (examinatorer) och eventuella
bedömargrupper (sakkunniga). Vi har kontinuerliga möten där vi diskuterar beröringspunkter
med detta är ett fortlöpande arbete som behöver få ta tid.
Vi har sett att det finns behov av en initial samtalspart en förslagsvis kallad
valideringssamordnare som kan vägleda den sökande tidigt och som kan vara ett stöd till
studievägledare samt handläggare och bedömare. Det är också tydligt att arbetet med
validering är ett ständigt utvecklingsarbete och att ett administrativt stöd är en förutsättning för
hållbarhet över tid. Det behövs en funktion som är ansvarig för validering på lärosätet.
Beskrivning av utbildningsbakgrund (BUD)
En process har tagits fram och implementering har påbörjats för validering utan dokument.
Det innefattar validering oberoende vart man kommer ifrån. De individer som vi har mött har
primärt varit intresserade av kompletterande utbildning eller vidare studier. Därför har
bedömning endast för arbetsmarknaden inte varit aktuell än. De ansökningar vi har träffat på
har behandlats utifrån den framtagna processen. För framtiden hoppas vi dock att fler kan
komma i kontakt med Lnu via denna ingång.
Uppföljning av resultat
Det är för tidigt att mäta eftersom flera av de validerade är i kompletterande insatser för
tillfället. Detta tror vi kan göras med gott resultat först efter 2019. Vi har dock haft en del
intervjuer med sökande för att få en uppfattning om hur de upplever att vara mitt i processen.
Vi har haft uppföljningsmöten med ledningarna på fakulteterna för att kontrollera vart vi
befinner oss och vad som har skett under 2018. Som ett led i detta kommer vi 2019 att sätta
igång utredningar på fakulteterna för att få igång fler initiativ underifrån med förutsättningar
för varaktiga strukturer. Vi välkomnar arbetet med att hitta relevanta indikatorer och följa upp
arbetet med validering.

Vidtagna åtgärder och arbetet framåt
Här följer ett sammandrag av de aktiviteter som har påbörjats under projekttiden och som
kommer vara grunden för 2019 års arbete:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utvecklat metoder/processer som vi kommer fortsätta att modifiera allt eftersom vi får
mer erfarenhet;
Bildat ett fakultetsnätverk med kontinuerliga träffar för att fortlöpande hålla igång
dialogen;
Lagt grunden för kommande ämnesspecifika utredningar på institutionsnivå som
kommer att sättas igång under 2019 och som bidrar till att arbetet förhoppningsvis
stärks underifrån;
Tagit fram en samtalsmall för initiala samtal med sökande. Vi följer det nationella
arbetet med kartläggningsmaterial som vi kommer att ta till oss när det har tagit form;
De goda exempel som uppkommer längst vägen försöker vi fånga upp och sprida i
upparbetade kanaler såsom press, webb, sociala medier och vårt intranät;
Fortsätta utveckla en utbildning för bedömare som vi förutsätter att alla framtida
bedömare ska ta del av;
Påbörjat en manual (med lathund) som skall verka som detaljerade riktlinjer;
Bildat ett nationellt valideringsnätverk där vi nu för samtal med Valideringsnätverk
Väst om att arrangera ett nationellt möte;
Ständig översyn av webbinformation och ansökningsblanketter;
Kommunikation med externa parter om varaktiga samarbetet så att inflödet blir jämnt
över tid och för att särskilda insatser skall kunna tas fram;
Upprättat en funktionsmail för ärenden med bevakning: validering@lnu.se;
Sätta igång bedömargrupper

Vi ser fram emot att fortsätta den nationella dialogen och utveckla metoder så att vi inom en
snar framtid har en gemensam syn för ett hållbart valideringsarbete.

Linnéuniversitetet, Kalmar 2019-01-09
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Till UHR

Slutrapport av pilotverksamheten för bedömning av reell kompetens
Malmö universitet
Slutrapporten har tagits fram i samarbete med fakulteternas valideringssamordnare och är sammanställd
av den universitetsgemensamma valideringssamordnaren vid Malmö universitet.

Mycket kort beskrivning av projektet
Syftet med projektmedlen har varit att stödja implementering av processtrukturer för validering vid
Malmö universitet, så som de beskrivs i Struktur för valideringsprocesser vid Malmö högskola – rapport
(2017) och enligt rektors beslut 24 april 2017, samt spridning av erfarenheterna därav för uppbyggandet
av en varaktig nationell struktur.
Kort sammanfattning av rapporten
Beslut om implementering av processtrukturer för validering vid Malmö universitet fanns innan
projektmedel tilldelades lärosätet. Ansökan om projektmedel syftade till att stödja implementeringen av
processtrukturerna och spridning av erfarenheterna därav. Vad gäller validering av reell kompetens för
behörighet kan processtrukturen till stor del anses vara införd och även att den tillämpas i praktiken. För
tillgodoräknande har flera nödvändiga steg tagits mot att införa processtrukturerna, men de är inte helt
på plats och de tillämpas ännu inte (verkliga ärenden följer ännu inte den beslutade processen). Detta
kommer dock att ske och det utvecklingsarbete som skett kommer att komma arbetet med
tillgodoräknande till del.
Former för hantering av ärenden och vilka funktioner som behöver samarbeta, har förtydligats och
fastställts. Ärendegång mellan universitetsgemensam, fakultets- och institutionsnivå har tydliggjorts och
synliggjorts i fastare rutiner. Allt detta bidrar till kompetensutveckling för enskilda medarbetare på
samtliga nivåer och borgar för ett hållbart arbete. Verktyg som information/anvisningar, blanketter,
beslutsstöd, kartläggningsstöd etc är under utveckling och kommer att stödja arbetet och bidra till
rättssäkerhet och likvärdighet. Särskilda medel har fördelats till fakulteterna för det
bedömningsutvecklande arbetet.
Resultatet av själva projektet (och därmed implementeringen av processtrukturer) kommer att följas upp
ytterligare universitetsövergripande, bland annat genom en rapport efter att projektmedlen använts klart.
Denna kommer att fokusera på implementeringen av processtrukturerna – hur långt vi kommit och plan
för framtiden. Vid fakulteterna följs arbetet upp i möten tillsammans med involverade från
verksamhetsstödet samt i utbildningsnämnder etc.
Att öka medvetenheten om att validering/bedömning av reell kompetens ingår i lärosätets uppdrag och
att få legitimitet för arbetet i hela verksamheten tar tid. Det är viktigt att frågan är aktuell på ledningsnivå,
både på universitetsnivå och på fakulteterna/institutionerna. Samarbete är också ett nyckelord, både
mellan olika funktioner inom fakulteter/institutioner/verksamhetsstöd samt mellan dessa.
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Del 1 - Hur har det gått?
De medel som fördelades till lärosätena 2016 användes vid Malmö universitet (då Malmö högskola) till att
arbeta fram förslag till processtrukturer för validering vid lärosätet, vid behörighetsbedömning och
bedömning för tillgodoräknande. De beskrevs i Struktur för valideringsprocesser vid Malmö högskola –
rapport (2017). Beslut fattades av rektor i april 2017 om att Malmö universitet skulle implementera
processtrukturerna. Vid utlysningen av projektmedel hade alltså Malmö universitet en sådan
processtruktur klar som flera lärosäten använt projekttiden 2017-2018 till att utforma. Ansökan om
projektmedel till Malmö universitet syftade till att stödja implementeringen av processtrukturerna och
spridning av erfarenheterna därav. Arbetet kommer att fortsätta även efter att projektet är slut, allt enligt
rektorsbeslutet.
Malmö universitets processtrukturer för validering är en helhetslösning och inbegriper många delar och
aspekter, från vikten av hur information/anvisningar till sökande utformas, till vilka delar som ska ingå i
processen och vilka delar/aspekter dessa i sin tur består av (frågeställningar, förhållningssätt etc). En
mycket viktig komponent är de olika funktionerna/rollerna som löper genom både universitets
verksamhetsstöd och akademin och som alla syftar till att en så kvalitetssäker och rättssäker bedömning
som möjligt ska kunna göras.
Huruvida och i vilken utsträckning det finns avvikelser mellan det förväntade och det verkliga resultatet
kan tolkas på olika sätt, och det beror till en del på hur ordet ”implementera” förstås - om det är i
meningen införa/få på plats, eller tillämpa.
Det har funnits en del hinder som varit svåra att förutse. Rapporten och rektorsbeslutet har varit av
avgörande vikt i arbetet, men under projektets gång har en del utmaningar blivit tydliga, som till exempel
att processtrukturerna beskrivs i detalj i vissa delar men inte i andra. Här har beslut behövt fattas ”på
vägen” som inte hade förutsetts, framför allt avseende tillgodoräknande. Detta har försenat
implementeringen. Vid en del fakulteter har också översyn av fakultetens besluts- och delegeringsordning
behövts göras. Allt detta kan dock även ses som möjligheter till förbättring som följde med arbetet med
valideringsprocesserna.
Då implementerings- och utvecklingsarbetet kommit längst vad gäller validering för behörighet har
utvecklingsarbetet vid fakulteterna till en del hindrats i sitt arbete vad gäller just tillgodoräknande. Ett
oförutsett hinder har varit att mer resurser hade behövts för projektledningen av själva
implementeringen av processtrukturer ”på hemmaplan”. Projektledningsresurserna har inte varit
tillräckliga för både de nationella kontakterna, de två övriga projekten med valideringsinriktning (NUKUV
och kartläggningsprojektet) samt arbetet vid det egna lärosätet.
En utmaning som är känd sedan tidigare är det motstånd/de tveksamheter som finns till
validering/bedömning av reell kompetens i högskolan, då det av en del ses som en resurskrävande
verksamhet som tar tid och resurser från annat som uppfattas som viktigare.
Projektmedlen har i stort sett kunnat disponeras enligt plan. Enligt projektets budget skulle övervägande
delen av medlen användas till personalkostnader. Eftersom rekryteringen av personal till de olika
funktionerna visade sig ta längre tid än väntat började en stor del av medlen användas först några
månader in i projekttiden, vilket innebär att en del av kommer att användas några månader in på 2019.
Inom fakulteterna har kompetens tillförts och medel använts för utveckling av arbetet, inte minst i
samband med behörighetsärenden. Dock har inte fakulteternas utvecklingsarbete kunnat genomföras
riktigt på det sätt som var tänkt, då tillgodoräknandeärenden med reell kompetens som grund för
ansökan inte ännu hanteras enligt den beslutade processen. När det gäller tillgodoräknanden har således
fakulteternas arbete (med både inledande kartläggningsarbete och bedömning) ännu inte knutits samman
med kartläggningsarbetet som genomförs av valideringsprocessvägledare vid universitetets
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studentcentrum. Detta kommer dock att ske och det utvecklingsarbete som skett kommer att komma
arbetet med tillgodoräknande till del.

Del 2 - Frågor från utlysningen av projektmedel
Projektet bidrar till utvecklingen av en varaktig struktur, men den skulle ha implementerats även
utan projektet. Beslut om detta fanns redan innan ansökan om projektmedel gjordes. Det finns
ingenting som tyder på att de processtrukturer som rektor beslutat om inte kommer att
implementeras till fullo. Former för hantering av ärenden och vilka funktioner som behöver
samarbeta, har förtydligats och fastställts. Ärendegång mellan universitetsgemensam, fakultets- och
institutionsnivå har tydliggjorts och synliggjorts i fastare rutiner. Allt detta bidrar till
kompetensutveckling för enskilda medarbetare på samtliga nivåer och borgar för ett hållbart arbete.
Således har de funktioner som nämns som avgörande i strukturerna börjat ta form och bli en naturlig
del inom fakulteternas och verksamhetsstödets organisationer. Projektgruppen kommer att övergå
till att utgöra referensgrupp för valideringsarbetet. Verktyg som information/anvisningar, blanketter,
beslutsstöd, kartläggningsstöd etc är under utveckling och kommer att stödja arbetet och bidra till
rättssäkerhet och likvärdighet. Särskilda medel har fördelats till fakulteterna för det
bedömningsutvecklande arbetet.
Resultat inom projektet sprids och följs upp inom universitetet genom de forum där validering som
process/arbetssätt diskuteras och är aktuellt: projekt-/referensgruppen med fakulteternas
valideringssamordnare, handläggargrupp, universitetets utbildningsbredning, administrativa
chefsgruppsforum, olika forum på fakulteterna, utbildningar/workshops via AKL (Centrum för
akademiskt lärarskap – den högskolepedagogiska enheten) etc. Resultat har också i mycket stor
utsträckning spridits utanför Malmö universitet, bland annat vid UHR:s konferenser, varav en i
samarrangemang med Malmö universitet.
Resultatet av själva projektet (och därmed implementeringen av processtrukturer) kommer att följas
upp ytterligare universitetsövergripande, bland annat genom en rapport efter att projektmedlen
använts klart. Denna kommer att fokusera på implementeringen av processtrukturerna – hur långt vi
kommit och plan för framtiden. Vid fakulteterna följs arbetet upp i möten tillsammans med
involverade från verksamhetsstödet samt i utbildningsnämnder etc.
Huvudlinjen från Malmö universitet är att en för alla universitet och högskolor gemensam
information kan stödja Malmö universitets arbete och process. Dock har det under projektets tid
blivit tydligt att det faktum att Malmö universitet legat i framkant med att definiera begrepp och
bygga processtrukturer och arbetssätt i viss mån gjort det svårare för lärosätet att acceptera en del
av den information som varit aktuell som gemensam. Malmö universitet menar att varje lärosäte har
ett ansvar för att bygga en hållbar process för validering/bedömning av reell kompetens med
utgångspunkt från det uppdrag som finns i högskoleförordningen. Strukturen för denna process bör
innehålla vissa nödvändiga komponenter. Lärosätena ska samverka och stötta varandra i detta
arbete, och UHR ska i sin tur stötta lärosätenas samverkan. Med utgångspunkt från
valideringsprocessen och uppdraget enligt högskoleförordningen behöver lärosätena vara överens
om vad validering i högskolan innebär och hur processen ska se ut. Den gemensamma informationen
måste i sitt innehåll stämma med vad lärosätena kommit överens om – och här är det fortfarande
mycket som saknas i samsyn.
Vad gäller huruvida man inom projektet använt sig av sakkunniga är undertecknad lite osäker på vad som
menas. Ämnessakkunniga är ju en tydlig funktion/roll i själva valideringsprocessen, och om det är det som
menas så används de kontinuerligt för bedömning i valideringsärenden. I arbetet med att implementera
processtrukturer för validering används sakkunniga i utvecklingsarbetet på olika sätt, det kan vara
sakkunniga inom validering (olika aspekter) från det egna lärosätet, eller utifrån. Ett exempel är att
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ämneskunnig lärarutbildare används för att stödja i arbetet med att formulera faktiska förkunskapskrav i
matematik för olika utbildningar.
Projektet knyter mycket tydligt an till ordinarie vägledningsarbete, bland annat genom att
universitetsgemensam valideringssamordning samt funktionen valideringsprocessvägledare (kartläggare)
utgår från universitets vägledningsfunktion. Validering ses vid Malmö universitet som intimt förknippat
med vägledning, vilket inte minst blir tydligt i det samverkansprojekt med tema kartläggning som
genomförs tillsammans med Karlstad universitet.
Eventuella hinder i den ordinarie strukturen som kan är identifieras det motstånd/de tveksamheter som
nämnts ovan, samt att resurser behövs för uppdraget samtidigt som det redan ingår i lärosätets uppdrag.
Att öka medvetenheten om detta och att få legitimitet för arbetet i hela verksamheten tar tid. Det är
viktigt att frågan är aktuell på ledningsnivå, både på universitetsnivå och på fakulteterna/institutionerna.
Samarbete är också ett nyckelord, både mellan olika funktioner inom
fakulteter/institutioner/verksamhetsstöd samt mellan dessa.
Utmaningar/hinder finns även kopplade till de stödsystem som alla lärosäten använder sig av, t ex NyA
och Ladok. Här behövs en utveckling nationellt och i samverkan mellan lärosätena för att t ex uppföljning
ska kunna göras på ett effektivt sätt och där data blir jämförbar mellan lärosäten och över tid.
Projektresultatet är redan en del av den ordinarie strukturen.

Del 3 – Övriga frågor
Nya riktlinjer och roller/funktioner har byggts upp. Den organisation som redan funnits sedan tidigare
kan sägas ha utvecklats.
Metoder, tillvägagångssätt, good practise, stödmaterial etc är sådant som nu utvecklas medan
processtrukturerna implementeras. Vi arbetar sedan tidigare med att ta fram faktiska förkunskapskrav –
detta arbete har intensifierats och strävar efter att omfatta så många utbildningars behörigheter som
möjligt. Detta har visat sig vara mycket viktigt för att alla delar i valideringsprocessen för
behörighetsbedömning ska fungera, från information till sökande, till begäran om komplettering,
kartläggning, bedömning, beslut och inte minst vägledning och stöd under processen.
Handläggningsrutiner och praxis dokumenteras, stödmaterial för kartläggningssamtal och
sammanfattning av ansökan har tagits fram (kommer att ingå i stödmaterialet som tas fram tillsammans
med Karlstad universitet). Samverkan mellan olika funktioner och mellan fakulteter/utbildningar och
verksamhetsstödet i valideringsprocessen kommer att vara avgörande när ytterligare steg tas mot full
implementering av processtrukturerna, inte minst för tillgodoräknande med reell kompetens som grund
för ansökan.
BUD har inte varit i särskilt fokus i projektet vid Malmö universitet. Vi ser dock med tillförsikt på
dokument som kan stödja valideringsprocessen och hoppas på att kunna använda BUD i de ärenden där
det bli aktuellt.
Malmö universitet ser fram emot fortsatt samverkan i valideringsfrågan.
Mia Andersson
Projektledare
Valideringssamordnare
Malmö universitet
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Slutrapport SLU, bedömning av reell kompetens
Mycket kort beskrivning av projektet
Det övergripande målet med SLU:s medverkan i projektet är breddad rekrytering,
där ett delmål är att ta fram en välfungerande och hållbar bedömningsprocess för
reell kompetens. Möjligheter till kompletterande utbildningar inom SLU:s områden
ska undersökas. Samverkan med andra lärosäten och externa parter ska ökas.

Kort sammanfattning av rapporten
SLU ansökte om och beviljades projektmedel för delprojektet riktlinjer,
organisation och roller.
Vi har till stor del uppnått målen med projektet. Vi har utökat kunskaperna om reell
kompetens vid SLU och vi har tagit fram en process för bedömning av reell
kompetens för behörighet (process för tillgodoräknande fanns redan vid projektets
start). Berörda funktioner har utbildats inom området. Projektets resultat har
förankrats med styrgrupp, ledning och med berörda funktioner. Vi behöver fortsätta
arbetet med att ta fram metoder för eventuella tester av sökandes kompetenser.
Arbete med att ta fram kompletterande utbildningar för utländska akademiker har
påbörjats. Kontakter har tagits med näringslivet, representanter för utbildningarna
m.fl. för att specificera arbetsmarknadens behov och utbildningarnas möjligheter.
Detta arbete måste fortsätta efter projektets slut.
Det övergripande målet om breddad rekrytering är för tidigt att mäta/utvärdera.
SLU:s samverkan med andra lärosäten och externa parter har ökat. Målen för
lärosätesgemensamt systemstöd (Valda) och organisation för bedömning av reell
kompetens för grundläggande behörighet är ännu inte uppnådda. Fortfarande råder
begreppsförvirring kring validering och bedömning av reell kompetens inom
sektorn.

Postadress: Utbildningsavd. SLU, Box 7010, 750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas allé 8, Uppsala
Org nr: 202100-2817
www.slu.se

Tel: 018-67 22 04
Mobilnr: 070-264 94 81
maria.albing@slu.se

Slutrapport SLU, bedömning av reell kompetens

Del 1 - Hur har det gått?
Om det övergripande målet om att bredda studentpopulationen kommer att uppnås
är för tidigt att säga, det måste passera fler antagningsomgångar innan vi kan se
resultaten av projektet. I övrigt har vi uppnått majoriteten av målen med projektet.
SLU har tagit fram en process för bedömning av reell kompetens för behörighet till
utbildning på grund- och avancerad nivå som är godkänd av styrgruppen och
förankrad i organisationen. Där ingår vägledning, självskattning, ansökan,
bedömning, yttrande från ämneskunnig och beslut. Det som återstår ligger delvis
utanför SLU:s kontroll, så som implementering av systemstöd (Valda) och
upprättande av nationell bedömarorganisation för reell kompetens för
grundläggande behörighet.
Vid projektets start fanns redan en av rektor beslutad tillgodoräknandeordning,
inklusive process för tillgodoräknande baserat på reell kompetens enligt gällande
förordningsskrivning.
En av SLU:s studie- och karriärvägledare har utbildats inom reell kompetens och
validering och har särskild expertis på området. Övriga studie- och
karriärvägledare vid SLU är internutbildade inom reell kompetens och validering.
Informationen på SLU:s webb om ansökan om bedömning av reell kompetens för
behörighet har förbättrats och kommer att ses över kontinuerligt.
Interna informations- och utbildningsinsatser har genomförts i form av workshops
om reell kompetens för behörighet och om eventuella kommande
förordningsändringar gällande tillgodoräknande. Målgrupper för insatserna var
programstudierektorer, studierektorer, fakultetshandläggare,
antagningshandläggare, studie- och karriärvägledare och övriga intresserade.
Det finns ett visst behov av särskilda ämnestest eller andra sätt (t.ex. intervjuer,
laborationer, exkursioner) för att mäta de sökandes tidigare lärande. Vi har
undersökt olika externa möjligheter till särskilda test, men dessa har inte varit
tillämpbara. Om tester eller annat ska skapas och genomföras behövs mer resurser.
Detta gäller bedömningar för både behörighet och tillgodoräknande.
SLU har via medverkan i UHR:s workshopar och konferenser bidragit i arbetet
med att skapa en gemensam process för bedömning av reell kompetens inom
högskolan. SLU var drivande i startandet av ett regionalt reko-nätverk med
lärosäten i regionen.
Uppföljningar har gjorts kontinuerligt under projektets gång. Uppgifter tas fram om
hur många som ansöker om bedömning av reell kompetens för behörighet och hur
många som beviljas respektive avslås. Vi följer upp hur många som blir antagna till
sökt utbildning och hur många som tar sin plats i anspråk. Vi följer också upp
huruvida de antagna fullföljer utbildningen med godkända resultat. Vi behöver
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dock fortsätta utveckla metoderna för kvalitetssäkring av själva bedömningen av
reell kompetens vilket kommer att ske löpande.
Studie- och karriärvägledningen vid SLU har utvecklat sin kunskap om hur
utländska akademiker kan informeras och vägledas utifrån befintliga regelverk.
Kontakter har tagits med näringslivet för att få information om vad utländska
akademiker saknar för att vara framgångsrika på svensk arbetsmarknad. Vi har
även kontakt med Arbetsförmedlingen om snabbspår. Via olika forum på SLU har
vi informerat om utländska akademikers situation och om behovet av
kompletterande utbildning eller snabbspår. Det behövs mer tid och resurser för att
komma vidare med den här delen av projektet och vi kommer även fortsättningsvis
verka för möjligheter till kompletterande utbildning för ökad anställningsbarhet.
Utanför projektet är SLU aktiv deltagare i två olika samverkansnätverk kring
vägledning av nyanlända:



NYAK i Skåne som är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och
lärosätena i Skåne.
Vägledning i samverkan i Uppland där studievägledare från Komvux,
Arbetsförmedlingen, UU och SLU arbetar för ett bättre mottagande av
utländska personer som vill studera vidare.

Projektmedlen har i stort disponerats enligt plan.

Del 2 - Frågor från utlysningen av projektmedel
Bidrar projektet till utveckling av en varaktig struktur?
Inom ramen för projektet har vi tagit fram en process för bedömning av reell
kompetens för behörighet till utbildning på grund och avancerad nivå. Strukturen
blir varaktig genom att vi följer den process vi tagit fram.
Vid projektets start fanns en av rektor beslutad tillgodoräknandeordning, inklusive
en process för tillgodoräknande av reell kompetens enligt gällande förordningsskrivning. Tillgodoräknandeordningen kan komma att revideras om behov uppstår.
Hur har resultatet inom projektet börjat spridas?
Resultat av projektet har spridits internt på olika sätt:







Muntligen till bland annat SLU:s ledning.
Presentation av projektet och dess resultat för styrgruppen.
Presentation på SLU:s utbildningskonferens.
Via flera workshops.
Presentation av projektet för SLU:s utbildningsavdelning samt för
utbildningshandläggarna på SLU:s fyra fakulteter.
Genom tillämpning av den process vi tagit fram.
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Via information på SLU:s extern-, student- och medarbetarwebb.

Externt har information om projektet spridits via lokala och regionala nätverk,
konferenser och träffar. Ett ökat antal sökande verkar ha upptäckt möjligheten till
bedömning av reell kompetens för behörighet.
Information om utländska akademikers kompletteringsbehov har spridits till
lämpliga instanser på SLU.
Beskrivning av hur resultatet följs upp
Det är antagningshandläggare med ansvar för reko-ansökningar och studie- och
karriärvägledare som följer upp resultatet av bedömningarna.
Antagningshandläggare tar fram uppgifter om hur många som ansöker om
bedömning av reell kompetens för behörighet och hur många som beviljas
respektive avslås. Studie- och karriärvägledaren följer upp hur många som blir
antagna till sökt utbildning och hur många som tar sin plats i anspråk. Vägledaren
följer också upp om de som blir antagna fullföljer utbildningen och med vilka
studieresultat. Uppföljning sker två gånger per år.
Utvärdering av hur själva processen fungerar görs efter varje antagningsomgång av
antagningshandläggare och studie- och karriärvägledare.
Kan gemensam information stödja SLU:s fortsatta process?
Det beror på hur informationen ser ut. Bedömning av reell kompetens för
behörighet respektive för tillgodoräknande är två olika processer som måste
särskiljas i den information som tas fram.
Begreppsförvirringen är fortfarande stor inom området. Det är viktigt att
informationen blir konsekvent, tydlig och målgruppsanpassad för olika grupper så
som sökande, vägledare, bedömare, antagningshandläggare med flera.
Har man inom projektet använt sig av sakkunniga?
Interna sakkunniga så som antagningshandläggare, fakultetshandläggare,
utbildningshandläggare, programstudierektorer, lärare/ämneskunniga, studie- och
karriärvägledare och andra kollegor har på olika sätt medverkat i projektet. Via
presentationer, workshopar och riktiga case har de sakkunniga varit med och
påverkat den process som arbetats fram.
Externa sakkunniga, t.ex. yrkesverksamma med utbildning inom SLU:s områden,
vägledare på Komvux, folkhögskola, personal på Arbetsförmedlingen, vägledare
och antagningshandläggare på andra lärosäten, sakkunniga inom validering på
Skolverket och Linköpings universitet och UHR, yrkeshögskolor och kommuner,
har alla bidragit med sina kunskaper och kompetenser.
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Knyter projektet an till ordinarie vägledningsarbete vid SLU?
Projektledaren är studie- och karriärvägledare på SLU. Projektledaren har haft ett
tätt samarbete med SLU:s övriga vägledare, antagningsenhet samt med
fakultetshandläggare på SLU:s fakulteter (som handlägger tillgodoräknande).
Vägledarna erbjuder de sökande stöd genom hela processen genom information
och vägledning.
Utländska akademikers första kontakt med SLU är ofta studie- och
karriärvägledningen.
Vilka eventuella hinder i SLU:s ordinarie struktur har projektet stött på och vad
har gjort för att undanröja dessa? Finns det fortsatta hinder som måste
undanröjas?
Vi är vana att tänka att kompetenser inhämtas via formella utbildningssystem och
ett hinder är att det är svårt att tänka om, tänka nytt. När det gäller
arbetslivserfarenhet är det lätt att bara relatera till praktiska moment i
utbildningarna så som praktik. Vi upplever en viss skepsis mot att godta kunskap
och kompetens inhämtade utanför formella utbildningssystem och arbetsliv.
När det gäller tillgodoräknande av reell kompetens är skrivningarna i högskoleförordningen ett hinder. Så länge inte förordningstexten ändras kommer SLU
troligtvis inte att tillgodoräkna kompetens inhämtad på annat sätt än via formella
utbildningssystem och arbetslivserfarenhet.
Personal som medverkar i bedömningsprocessen har ofta en ganska ansträngd
arbetssituation. Incitamentet att arbeta med bedömning av reell kompetens blir
därmed inte optimalt då det är en tidskrävande process i förhållande till utfallet.
Att skapa kompletterande utbildningar för utländska akademiker kräver även det
tid och resurser. Beslutsgången vid SLU vid skapande av nya utbildningar och
kurspaket är också något som gör detta arbete trögrörligt.
Har samverkan mellan SLU och andra aktörer uppstått inom ramen för projektet?
SLU var drivande i starten av ett regionalt nätverk mellan lärosäten i regionen.
Nätverket har träffats flera gånger för erfarenhetsutbyte och diskussion kring reell
kompetens och validering. Medverkande lärosäten: UU, SU, KTH, SKH, KI, SLU,
MdH, Södertörn, KaU.
SLU har samverkat med andra lärosäten nationellt genom UHR:s workshopar och
konferenser, vilka har varit värdefulla för information och erfarenhetsutbyte.
Vilka åtgärder har vidtagits (eller kommer att vidtas) för att föra in
projektresultatet i SLU:s ordinarie struktur?
Genom att vi på möten, informationsträffar och workshops under projektets gång
förankrade processen för bedömning av reell kompetens för behörighet med
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berörda funktioner känner många redan ett ”ägarskap” för processen. Vi utgick
dessutom från befintlig organisation, delegationsordningar och funktioner då vi tog
fram processen. Detta gör att projektresultatet i praktiken redan delvis är
implementerat i den ordinarie strukturen. När ytterligare några
antagningsomgångar har genomförts kommer vi att se om processen behöver
revideras.
Information om validering och bedömning av reell kompetens finns på SLU:s
extern- och studentwebb. Det återstår att revidera och lägga ut ny information på
SLU:s medarbetarwebb.

Del 3 – Övriga frågor
Har nya riktlinjer, ny organisation och/eller nya roller byggts upp?
Eftersom vi i projektet med att skapa en process för bedömning av reell kompetens
har utgått från befintlig organisation har vi inte behövt skapa några nya funktioner.
En studie- och karriärvägledare och en antagningshandläggare blev utsedda att
jobba särskilt med reell kompetens. Övriga involverade i processen medverkar
även de inom ramen för sina befintliga funktioner.
Den framtagna processen innebär att ämnesexperter kommer konsulteras i större
utsträckning nu än tidigare vid bedömning av reell kompetens för behörighet.
Enligt befintlig process vid bedömning av kompetenser (formella och arbetslivserfarenhet) för tillgodoräknande konsulteras alltid ämnesexperter vid behov.

Maria Albing

Maria Orvehed

Projektledare

Enhetschef
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Slutrapportering – Varaktig struktur för bedömning av reell kompetens,
Stockholms universitet / Utländska lärares vidareutbildning.
I Beslut om projektansökningar för regeringsuppdraget – ”Varaktig struktur för bedömning av reell
kompetens”, 2017-06-29, dnr.1.1.1-153-2017, beviljades Stockholms universitet bifall på följande
projektansökan:
Del 3 och Del 4, Samverkan mellan lärosäten och Validering av utländsk slutförd utbildning, där fullständig
utbildningsdokumentation saknas. Bifall för deltema 4 innebär att, i samverkan med övriga lärosäten som
bedriver kompletterande utbildning eller vidareutbildning för lärare, skapa en process för validering och
erkännande av utländsk avslutad akademisk högskoleutbildning eller annan avslutad utländsk
eftergymnasial utbildning som motsvarar en utbildning enligt högskolelagen (1992:1434), 2§ 2008:1101,
inklusive de med ofullständig utbildningsdokumentation. Valideringsprocessen ska primärt syfta till ett
erkännande för arbetsmarknaden (lärarbehörighet).

Sammanfattning
I denna rapport redogörs för uppbyggnad och genomförande av en valideringsprocess som avser att
säkerställa uppgiven men odokumenterad genomförd tvåårig klasslärarutbildning från MENAregionen. Därutöver redogörs för validering för tillgodoräknande för samma målgrupp vid ansökan till
Utländska lärares vidareutbildning (ULV). Fokus i valideringen har varit kunskaper och färdigheter som
rör det som i en lärarexamen kallas utbildningsvetenskaplig kärna, verksamhetsförlagd utbildning samt
modersmålsämnet arabiska. I rapporten beskrivs också några av de svårigheter som uppstått under
arbetet samt redogörs för det fortsatta arbetet med att skapa varaktiga strukturer för bedömning av
reell kompetens vid antagning till ULV.

Bakgrund - Utländska lärares vidareutbildning
Samordning
Utländska lärares vidareutbildning (ULV) är en kompletterande utbildning för personer med en
utländsk lärar- eller förskollärarexamen. Syftet är att ta vara på utländska lärares och förskollärares
kompetens och ge ökade möjligheter till anställning som behöriga lärare/förskollärare i svensk skola
eller förskola. Stockholms universitet har i uppdrag, tillsammans med Göteborgs universitet,
Linköpings universitet, Malmö universitet, Umeå universitet och Örebro universitet, att ge
kompletterande utbildning för utländska lärare och förskollärare enligt förordning 2008:1101 med
särskilt reglerade medel. Stockholms universitet har ett nationellt samordningsansvar. Förordning
2008:1101 tillsammans med regleringsbrevet, reglerar målgrupp, individuell studieplanering,
resursfördelning och nationellt takbelopp.
Antagningsprocessen
Behöriga till utbildningen är personer som har en utländsk lärarexamen och godkänt betyg i SVA3 eller
motsvarande. Utbildningens omfattning är max 120 högskolepoäng. Lärosätet ska vid antagningen
bedöma om en sökande är behörig samt har möjlighet att komplettera tidigare utbildning inom ramen
för 120 högskolepoäng. Av förordningen framgår att utbildningen har olika syften. Dessa är att
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studenterna antingen ska avlägga en svensk examen, få kunskaper för att i Sverige utöva det yrke som
den utländska utbildningen förberett dem för eller få behörighet att i Sverige utöva ett sådant yrke.
Lärosätet ska alltså anpassa utbildningen efter vad som krävs för att studenterna ska kunna uppnå ett
av dessa syften.
Samverkansarbete
I samband med antagningsarbetet och när sökande lämnar in utbildningsdokumentation och andra
uppgifter har lärosätet kontakt med Universitets- och högskolerådet, UHR. UHR säkerställer, i de fall
kvalitetsgranskning behövs, att utbildningen är utförd på ett erkänt lärosäte, ligger på rätt
utbildningsnivå samt ger information om utbildningens innehåll och omfattning, dvs en
kvalitetsgranskning av utbildningen som helhet. I en del fall har sökande bifogat ett utlåtande över
tidigare utbildning alternativt yttrande över densamma, från UHR.
Skolverket är den myndighet som beslutar om lärar- eller förskollärarlegitimation. Kontakt med
Skolverket tas i de fall där den sökande har bifogat ett beslut från Skolverket som avser komplettering
av tidigare utbildning för att erhålla svensk lärar- eller förskollärarlegitimation. Beslut kan behöva
förtydligas så att rätt kompletterande studier ges.
Kontakt tas med institutioner i de fall där utbildningens innehåll, dvs ämnesstudier, behöver granskas
för att säkerställa vad den sökande har studerat tidigare, omfång och innehåll, och om ytterligare
studier i ämnet behövs. I de fall där universitet inte har kompetens att bedöma tas kontakt med andra
lärosäten för granskning av utbildningens innehåll, dvs ämnesstudier och om ytterligare studier i
ämnet behövs.
Varje termin genomförs nationella antagningskonferenser, där samtliga lärosäten som ger ULV går
igenom aktuellt antagningsarbete. Det nationella arbetet har för avsikt att säkerställa likvärdighet,
kvalitet och samsyn. På antagningskonferenserna deltar representanter från alla lärosäten, Skolverket,
UHR samt lärarfacken.
Validering
Inför att studenterna inom den kompletterande utbildningen antas (och påbörjar sina studier) görs en
kartläggning av studentens tidigare studier och erfarenheter. Det sker i samråd med andra
myndigheter och institutioner, se ovan. Kartläggningen ligger till grund för bedömning avseende vad
som går att tillgodoräkna och vilka kurser studenten kommer att behöva läsa, beroende på syftet med
utbildningen. Till grund för bedömningen utöver studentens tidigare studier ligger även tidigare
arbetslivserfarenhet från utbildningslandet och från Sverige samt beslut från Skolverket om studenten
ansökt om lärar- eller förskollärarlegitimation. Med den samlade bedömningen som underlag fattas
beslut om antagning och tillgodoräknande samt en individuell studieplan innehållande kurser inom
ramen för 120 högskolepoäng.

Del 1 - Hur har det gått?
Har de mål som sattes upp för projektet uppnåtts?
Följande mål sattes upp:
1. Att lärare med eftergymnasial lärarexamen ska kunna antas till Utländska lärares vidareutbildning
(ULV), för att komplettera sin utbildning så att man kan nå en behörighetsgivande förskollärar- eller
lärarexamen enligt 2011- års examensordning, alternativt nå behörighet genom beslut om
kompensationsåtgärd från Skolverket.
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2. Att verifiera att kunskaper och kompetenser stämmer överens med uppgiven examen om
dokument saknas över den utbildning personen uppger sig ha, och om så är fallet genomföra
validering för att kunna antas till ULV.
3. Att fler av dessa lärare ska kunna nå behörighet och legitimation att undervisa i modersmål

Den målgrupp projektet riktat sig till är lärare med tvååriga klasslärarutbildningar från MENA-regionen
(Middle East, North Africa; i huvudsak arabisktalande områden), eftersom just denna grupp fanns väl
representerad i den av regeringen införda arbetsmarknadsutbildningen Snabbspår för nyanlända
lärare och förskollärare1.
Läraryrket är ett legitimationsyrke. Skolverket är den myndighet som utfärdar lärarlegitimationer. För
lärarlegitimation krävs avlagd lärarexamen vilket innebär att den som har en tvåårig
klasslärarutbildning (målgruppen) idag måste komplettera sin utländska utbildning mot en passande
svensk lärarexamen. För att ha möjlighet att nå en sådan examen, inom ramen för de maximalt 120 hp
som en kompletterande utbildning kan omfatta, var det nödvändigt att först utreda om detta över
huvud taget är möjligt då de övergångsregler som hittills givit möjlighet att examinera mot en tidigare
examensordning upphör inom kort. Likaså behövde klargöras vilka krav som skulle ställas på validering
för tillgodoräknande av kunskaper och färdigheter mot bakgrund av nya examensmål för de olika
tänkbara lärarexamina. Den utredning som genomförts visar att det i de allra flesta fall inte är möjligt
för klasslärare med en tvåårig eftergymnasial utbildning att nå en grundlärarexamen mot F-3 / 4-6. I
samarbete med UHR och Skolverket har därför förslag utarbetats till att komplettera den utländska
lärarexamen så att den efter komplettering kan leda till förskollärar- eller lärarlegitimation. Även
denna utbildning kommer att ställa krav på att kunskaper och färdigheter kan valideras för
tillgodoräknande. Vi bedömer därmed att det första målet är uppnått så långt som detta är möjligt i
dagsläget.
Nästa mål i projektet var att säkerställa en erkännandeprocess för personer som saknar
utbildningsdokumentation, så att dessa personer ska kunna antas till kompletterande utbildning inom
ULV eller i förekommande fall till Vidareutbildning av obehöriga lärare (VAL). För att kunna antas till
ULV krävs att tidigare studier kan tillgodoräknas så att en komplettering inte omfattar mer än de 120
hp som det finns utrymme för inom ULV. Detta mål har nåtts genom att en valideringsmodell har
utvecklats för att kunna erkänna tvååriga klasslärarutbildningar där nödvändig
utbildningsdokumentation saknas. Modellen är utprövad genom åtta genomförda prövningar
(examina i huvudsak från Syrien). I ett fall har den prövade helt saknat utbildningsdokumentation, i
övriga fall har delar av utbildningsdokumentationen saknats.
Denna modell för validering av kunskaper och färdigheter har också haft som syfte att kunna leda till
tillgodoräknande inom ramen för kompletterande utbildning för utländska lärare (ULV). Fokus i
valideringen har varit kunskaper och färdigheter som rör det som i en lärarexamen kallas
utbildningsvetenskaplig kärna, verksamhetsförlagd utbildning samt modersmålsämnet arabiska. Detta
innebär att också det sista målet, som avsåg att öka andelen modersmålslärare i arabiska, har
uppnåtts.
Har det funnits hinder som har varit svåra att förutse?
Ett hinder som uppdagades tidigt i projektet var att det inte är möjligt att komplettera en tvåårig
klasslärarutbildning så att det skulle kunna leda till en grundlärarexamen F-3/4-6 inom ramen för 120
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hp. Ett samarbete initierades därför med UHR och Skolverket för att om möjligt finna andra vägar för
målgruppen att nå behörighet (se ovan).
En utgångspunkt i projektet var att målgruppen skulle vända sig till UHR för en bedömning av sin
utbildning, bedömning utan dokumentation (BUD). Denna bedömning skulle sedan verifieras genom
en valideringsprocess och resultaten skulle delges UHR som underlag för ett utlåtande. Det visade sig
vara svårt för målgruppen att ansöka om en bedömning via UHR:s hemsida. Svårigheterna avsåg både
tillgänglighet (att hitta rätt sida) och att förstå hur man skulle göra. I projektet erbjöds då information,
hjälp att ansöka om BUD och översättning av ansökningsblanketten på UHR:s sida.
Ytterligare ett hinder för projektet var svårigheten att via UHR komma i kontakt med personer som
uppgav att de hade en tvåårig klasslärarutbildning från MENA-områden och som saknade
utbildningsdokumentation. Genom att kontakta handläggare på lärosäten som ger
arbetsmarknadsutbildningen Snabbspår för nyanlända lärare och förskollärare, blev det emellertid
möjligt att komma i kontakt med ett antal personer som skulle kunna erbjudas att delta i processen.
En annan svårighet i projektarbetet var att få återkoppling från UHR när ansökan väl inkommit. Trots
intentionen att ett samarbete skulle komma till stånd utvecklades inte en fungerande procedurmodell.
Projektgruppens bedömning är att det inte skulle leda till varaktiga strukturer om man utvecklade en
valideringsmodell rent teoretiskt utan att i praktiken också pröva denna. I projektet beslutades därför
att arbetet skulle fortsätta även om UHR inte hunnit återkoppla till projektgruppen.
Har ni kunnat disponera projektmedlen enligt plan?
Projektidén, att skapa varaktiga strukturer för validering av reell kompetens, var att de sex involverade
lärosätena, dvs de lärosäten som ger Utländska lärares vidareutbildning, skulle träffas regelbundet
under projekttiden där arbetet hela tiden kunde återkopplas och förankras. Detta har fullföljts enligt
planering. Projektmedlen har använts till framtagande, utveckling och genomförande av
valideringarna och i viss mån resor då arbetet har haft projektdeltagare från de olika lärosätena (som
ger ULV) i landet.

Del 2 - Frågor från utlysningen av projektmedel.
Bidrar projektet till utvecklingen av en varaktig struktur?
Ja, om en person i målgruppen utan fullständig, eller delar av, utbildningsdokumentation ansöker till
ULV finns en struktur för hur ett sådant ärende kan hanteras vid de sex lärosäten som ingår i ULV.
Valideringsprocessmodell och bedömarkompetens finns att tillgå som en gemensam resurs i
samarbete mellan lärosätena.
Det som fortfarande återstår är att säkerställa en tydlig och lättillgänglig BUD-process för den sökande
och en fungerande ärendegång mellan UHR och den nationella samordningen av ULV så att den
sökande får tydlig information om hur vägen till behörighet kan se ut. En viktig fråga i detta
sammanhang är hur nödvändig dokumentation, inte minst ur juridisk såväl som etisk aspekt, ska
utformas och användas. Fortsatt arbete återstår också med uppbyggnad av en
kompletteringsutbildning för tvååriga klasslärare som ska leda till lärarlegitimation i samverkan med
Skolverket och UHR.
Har resultat inom projektet börjat spridas?
Allt arbete har skett i nära samarbete inom den nationella samordningen av ULV (6 lärosäten) med
regelbunden återkoppling till den nationella samordningen inom VAL (8 lärosäten). Visst
internationellt samarbete är under uppbyggnad inom ett pågående ERASMUS plus-projekt. Det arbete
som planeras framöver är att sprida och förankra gjorda erfarenheter för att skapa legitimitet och
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varaktiga strukturer på alla nivåer inom de lärosäten som är involverade i ULV och VAL. Detta arbete
inkluderar utveckling av dokumentation och processbeskrivningar med mera. Ett arbete har påbörjats
i detta syfte och två konferenser planeras under vt 2019. Deltagande och presentation av det arbete
som skett inom projektet kommer därutöver att ske i en europeisk konferens i juni 2019. Arbete med
kompetensöverföring samt utveckling av modellen för att kunna omfatta fler grupper m.m. kommer
att fortsätta.
Beskriv hur resultatet följs upp.
Uppföljning av resultatet (måluppfyllelsen) kan ske dels i samband med antagning till ULV och dels
efter utfärdande av lärarlegitimation. En manual / handbok för arbete och processer för
administratörer, handläggare och projektansvariga inom ULV kommer att utformas.
Samtliga genomförda valideringar finns dokumenterade med namn, utbildningsort och datum för
uppgiven eller dokumenterad examen, prövningsdatum, vem som utfört prövning samt uppgifter om
intyg som utfärdats och diarieförts.
Kan en gemensam information till sökande och potentiella sökande av reell kompetens stödja er
fortsatta process?
Ansökan och antagning till ULV sker i särskild ordning och samordnas inte med ordinarie ansökan till
högskoleutbildning. Dock är det av stor vikt att tydlig och lättillgänglig information till utbildade
utländska lärare som saknar dokumentation finns på UHR:s och Skolverkets webbplatser liksom på
ULV:s nationella såväl som lokala hemsidor.
Har man inom projektet använt sig av sakkunniga?
En förutsättning för att genomföra valideringar är att de som ska bedöma reell kompetens själva har
tillräcklig bedömarkompetens. Detta har varit en viktig aspekt i projektet.
En första aspekt är att ha kunskap om den odokumenterade lärarutbildningen som man ska bedöma.
Information om innehållet i de utbildningar som målgruppen uppger att de genomgått finns inte att
tillgå via UHR, vilket har lett till att projektet har lagt stor vikt vid att fördjupa kunskaperna om innehåll
och struktur avseende tvååriga klasslärarutbildningar från MENA-regionen med tyngdpunkt på Syrien.
Detta har utmynnat i en intern arbetsrapport som utgjort underlag för det vidare arbetet. Utan denna
kunskap kan man svårligen veta vilka frågor som ska ställas och vilka svar man kan förvänta sig.
För bedömning avseende tillgodoräknande krävs ämnesspecifik kompetens, både mot åldersspår, typ
av utbildning (klasslärare), specifika ämnen samt pedagogik och didaktik i en lärarutbildning. Eftersom
det fanns särskilt fokus på att säkerställa modesmålskompetensen hos de sökande, arabiska, har en av
de sakkunniga uppfyllt krav på kunskap i ämnet modersmål arabiska. De personer som genomfört
prövningarna har sammantaget uppfyllt högt ställda krav på kompetens inom samtliga områden, vilket
utgör en viktig kvalitetsaspekt.
Knyter projektet an till ordinarie vägledningsarbete vid universitetet/högskolan?
Ansökan och antagning till ULV sker i särskild ordning. De studievägledare som arbetar inom ULV har
involverats direkt eller via samordningen vid respektive lärosäte. Under vårterminen 2019 planeras en
konferens för att implementera projektets resultat och de lärdomar som dragits från detta arbete, där
samtliga studievägledare, handläggare och administratörer som är involverade i ULV och VAL vid
respektive lärosäten kommer att inbjudas.
Vilka eventuella hinder i er ordinarie struktur har projektet stött på och vad har gjorts för att
undanröja dessa? Finns det fortsatta hinder som måste undanröjas?
Se ovan om hinder i arbetet.
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För att skapa varaktiga och hållbara strukturer krävs att frågor om finansiering av BUD-bedömningar
är klargjorda, då en sådan process innebär kostnader för lärosätena.
Har samverkan mellan universitet och/eller högskola och andra aktörer uppstått inom ramen för
projektet?
Inom ULV finns ett etablerat samarbete med UHR, Skolverket och de fackliga lärarorganisationerna
som regelbundet deltar vid nationella samordningsmöten. I nära samarbete med UHR och Skolverket
har förslag till en kompletterande utbildning som ska leda till lärarlegitimation påbörjats.
Vilka åtgärder har undertecknare av projektansökan vidtagit (eller kommer att vidta) för att föra in
projektresultatet i er ordinarie struktur?
Följande åtgärder har/ska vidtas:
1. Kontinuerlig förankring och återkoppling i den nationella samordningsgruppen för ULV under hela
projekttiden.
2. För att skapa varaktiga strukturer och ett hållbart arbetssätt krävs ett genomtänkt och förankrat
arbetssätt/arbetsgång mellan UHR, Skolverket och den nationella samordningen för ULV. För att
möjliggöra för den enskilda individen att få sin lärarutbildning bedömd då dokumentation saknas,
behöver arbetsgången vara tydlig både mellan och inom varje myndighet. Målet torde vara att den
enskilda personen ska ges möjlighet att erhålla lärarlegitimation efter bedömning och ev.
kompletterande utbildning. Om denna möjlighet ska bli verklighet krävs en samsyn och en
gemensam arbetsgång mellan de olika myndigheterna.
3. Hittills har projektgruppen, som består av delar av den nationella samordningen för ULV samt
bedömarexperter, arbetat med att ta fram underlag och utforma valideringsmodell samt
genomföra valideringar. Då avsikten är att skapa varaktiga strukturer för bedömning av reell
kompetens samt därmed möjliggöra för personer som saknar nödvändig dokumentation att kunna
antas till ULV, krävs förankring och implementering av arbetsgång och arbetssätt vid hela
samordningen vid respektive lärosäte. För att information och kompetensöverföring ska kunna ske
kommer projektgruppen att arbeta med att utforma ett internt arbetsmaterial, en handbok med
tillhörande dokument för studievägledare, administratörer, handläggare, lärosätenas samordnare
för validering och bedömare på lärosätena (som ger ULV och VAL). En nationell, intern konferens
är planerad till VT19 där arbetssätt, handbok och varaktiga strukturer för validering av reell
kompetens är i fokus.
4. Återkoppling och kommunikation för varaktiga strukturer mellan de olika myndigheterna
(lärosäten, UHR och Skolverket) kommer troligtvis att ske två gånger per termin i samband med
ordinarie och fasta nationella möten.

Del 3 – Övriga frågor
Samverkan: har metoder, modeller och/eller good practice tagits fram? Finns nationella
bedömargrupper, samverkan för beredning av ärenden? Finns stödmaterial?
Metod och modell är framtagen och prövad samt planer finns för dokumentation i form av en handbok.
Den bedömargrupp som arbetat i projektet har varit nationell (ULV). Målet är att det alltid ska finnas
en nationell bedömarkompetens/bedömargrupp dit de lärosäten som ger ULV kan vända sig.
Kompetensöverföring kommer att ske, se ovanstående åtgärder. ULV:s nationella samordning
samverkar i beredning av ärenden.
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Validering av utländsk akademisk examen med ofullständig dokumentation2:
Tyvärr har projektgruppen inte haft någon utbildningsbeskrivning från UHR att utgå ifrån (se ovan).
Den valideringsprocess som skapats avser att leda till kompletterande studier och lärarbehörighet.
Valideringsmodellen innehåller kartläggning, där eventuell befintlig dokumentation utgör ett viktigt
underlag i utformande av uppgifter som används vid själva prövningen. Prövningen sker skriftligt, i
form av ett skriftligt prov på plats. Vid ett senare tillfälle sker en muntlig prövning i form av en intervju
i samtalsliknande form, där uppgifter från den skriftliga prövningen breddas och fördjupas. Denna del
innehåller också praktiska moment som till exempel att hålla en kort lektion i något
undervisningsmoment, att bedöma elevprestationer etc. Slutligen sker en formell bedömning som
baseras på prestationerna från de olika delarna. Ett intyg skrivs där resultatet av prövningen anges.
Detta intyg skulle egentligen utgöra grund för UHR:s utlåtande, efter en utbildningsbeskrivning som är
baserad på de egna uppgifter som den sökande angett och som prövats i ovanstående process. Detta
har tyvärr inte kunnat genomföras (se ovan). För att de åtta personer som deltagit i prövningar inom
projektet ska kunna nyttja resultatet av prövningen vid ansökan till ULV, har därför ett intyg
överlämnats till den som prövats.
Sammantaget har arbetet med att genomföra detta projekt varit mycket lärorikt och givande. Av
samtliga åtta genomförda prövningar har framgått att personerna har en tydlig professionell
yrkesidentitet som klasslärare och är stolta över att vara lärare. Att på detta sätt kunna identifiera
deras kompetens och i förlängningen göra dem behöriga för läraryrket är en stor tillgång, såväl för den
enskilde läraren som för den svenska skolan.

2

Regeringsuppdraget, som är ett separat uppdrag, sträcker sig till och med 2020, dock utan riktad finansiering
från och med 2019.
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Bilaga 9
Slutrapport från Karlstads universitet

Varaktiga strukturer för reell kompetens – del 2- riktlinjer, organisation
och roller
Mycket kort beskrivning av projektet
Vi ville bygga upp en kompetent organisation för validering för behörighet och tillgodoräknande genom
ett centralt valideringsteam och referensgrupper på fakulteterna; samt genom att utbilda oss själva och ta
fram information, riktlinjer, processtöd och plan för utbildning för funktioner i valideringsprocessen. Detta
gör sammantaget att det skapas förutsättningar för en varaktig struktur för validering av reell kompetens.
Kort sammanfattning av rapporten
De resultat som formulerades i projektplanen och som fortfarande är relevanta kommer realiseras under
2019. Genom att vi redan inrättat ett centralt valideringsteam, referensgrupper på fakulteterna och att
nya nedtecknade och förankrade processer för validering för behörighet och tillgodoräknande är nära
formellt beslut, känner vi oss stolta över att ha skapat förutsättningar för en varaktig struktur för
validering av reell kompetens på Karlstads universitet, utifrån vårt uppdrag enligt HF och internationella
överenskommelser. För att vi ska kunna lägga tid på kvalitetsarbete är det nu önskvärt att det en
övergripande organisation/myndighet initierar ett samordnande grepp kring validering i högskolan, där
samtal mellan särskilt sakkunniga i validering kan föras på nationell nivå. Och därigenom ta fram förslag
på nationella rekommendationer och riktlinjer.
Del 1 - Hur har det gått?
Har de mål som sattes upp för projektet uppnåtts?
Ja, i stort. Även om vi kommer behöva 2019 för att slutföra vissa delar.
• Finns avvikelser mellan det förväntade resultatet och det verkliga resultatet?
Ja, följande:
Utbyte mellan personer i akademin på KAU och motsvarande funktioner på andra lärosäten:
Vår ambition i ansökan var att personer ur vår referensgrupp (lärare och ledningspersonal) skulle träffa
personer med liknande funktioner från andra lärosäten med liknande utbildningar som oss, för att
diskutera faktiska ärenden och bedöma reell kompetens hos individer i relation till utbildningsmål för att
på så sätt bygga erfarenheter och trygghet inför uppgiften under 2018.
Detta har delvis uppnåtts men inte fullt ut. Vi hade besök från en studie- och karriärvägledare på Uppsala
universitet som deltog i ett av våra interna erfarenhetsutbyten, mellan lärarutbildningen,
socionomprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammet. Uppsala universitet önskade sedan ett
utbyte mellan vår lärarutbildning och deras. Vi föreslog dagordning och dagar, men av okända skäl kunde
Uppsala inte fullfölja utbytet.
Att vi inte haft detta utbyte mellan personer i akademin, lärare, prefekter et.c tror vi bland annat beror på
att frågor om behörighet skötts av studentcentrum, så akademin har mycket lite kunskap att dela med sig
av i dessa frågor. Vad gäller tillgodoräknande förekommer det knappt på andra ställen än
lärarutbildningen.
Låta nyckelpersoner på fakulteterna öva validering ihop med kollegor:
På den första UHR-reko-konferensen fick vi tydligt besked om att många lärosäten hade fina processer för
tillgodoräknande av reell kompetens, men inget lärosäte hade några faktiska ärenden att dela med sig av.
Det var heller inte möjligt att på ett enkelt sätt söka fram ärenden där tillgodräknande gjorts med reell
kompetens som grund, för att sådana ärenden inte märkts upp på något särskilt sätt. Det har därför inte
funnits case att jobba med. Det har heller inte inkommit ärenden under året inom andra områden än just
lärarutbildning.
En handläggningsordning för validering:
Projektgruppen skrev tidigt ett utkast på handläggningsordning för validering, med tillgodoräknande och
behörighet som underrubriker. Men det har skett så stora förändringar under året att det vi skrev snabbt

blev inaktuellt. Dels har det pågått ett utvecklingsarbete om tillgodoräknande parallellt med rekoprojektet, ett arbete som leds av fakulteterna. Vi kom fram till att en handläggningsordning förmodligen
inte bör ha validering som gemensam nämnare utan istället skapas under rubrikerna tillgodoräknande
och/eller behörighet. För delen tillgodoräknande inväntar vi därför fakulteternas tillgodoräknandegrupp
för en gemensam skrivelse; för delen behörighet är det så stora förändringar på gång att vi istället
kommer skriva ett mindre formellt dokument: Information och riktlinjer. Vi har skrivit riktlinjer, processer
och rutiner för oss själva i valideringsteamet, men det har inte gjorts något samlat dokument som
publicerats på intranät.
•

Har det funnits hinder som har varit svåra att förutse?

Det har kommit några överraskningar på vägen som kastat oss i en annan riktning än den vi arbetat och
planerat för. En är (det välkomna) beskedet från UHR sommaren 2018 att grundläggande behörighet ska
komma att bedömas centralt av en rekVO utifrån särskilda kompetenser och att UHR kommer formulera
dessa. Det innebar att det arbete vi själva gjort under våren 2018 med att formulera kompetenser, ta
fram formulär kopplade till dessa och former för bedömning av dessa fick läggas åt sidan. Istället skiftade
vi fokus till att ta fram faktiska förkunskapskrav för särskild behörighet med ett antal utbildningar.
Ett annat givet hinder är att den rekVO som UHR sa skulle finnas på plats redan våren 2019 och att alla
skulle ansöka om reko i VALDA fått skjutas upp.
Ett tredje mer övergripande hinder har varit den förväntan som många lärosäten genom hela projektet
haft på UHRs roll, som ledare, samordnare och förmedlare av expertkompetens, och hur rollen de facto
axlats. Ett exempel är när Karlstads universitet bad UHR om stöd med att förstå vad som reglerar det på
lärosätena vanligt förekommande och rättsosäkra ”Antagning till senare del av program”, i syfte att kunna
bidra till att ta fram varaktiga strukturer och utveckling av kvalitet genom samtal i nätverk. Det tog fyra
månader från att frågan ställdes (upprepade gånger) till dess att svaret blev att lärosätets egna jurister
behöver svara på den frågan. Vår tro var att UHR skulle vara ett stöd för oss lärosäten så att större
rättssäkerhet och likvärdighet i valideringsfrågor kan skapas på ett nationellt plan. Brist på relevant
samordning, ledarskap och tydlighet i ett gigantiskt projekt har bidragit till en passivitet så att det
utvecklingsarbete som skett i landet har gått långsammare än nödvändigt (stått still?) och att mycket tid
spillts på att själva försöka förstå varför vi inte kan förstå varandra, varför vi gör så olika och vem som kan
hjälpa oss komma vidare i frågor där det finns vitt skilda uppfattningar. Detta kan inte ha varit ett lätt
projekt att driva oavsett, men för att dra lärdom för framtiden är ledarskapet och metakommunikationen
något att jobba på (Exempelvis ge högskolorna stöd med att förstå varför vi har svårt att förstå och vara
transparent med vad som avses med att stödja högskolorna och vad som inte ingår där, eller vara öppen
med om det finns kompetensbrist i den ledande instansen).
• Har ni kunnat disponera projektmedlen enligt plan?
Ja, i stort har vi disponerat medlen utifrån den planering vi fått omgjort i relation till medlens utbetalning i
tid. En avvikelse har varit att projektledaren skulle ha jobbat 100 % i projektet, men då UHR erbjöd en
tjänst på 50 % inom utveckling av validering för yrkeslärarutbildningen blev tiden i projektet bara 50 %.
De uppgifter som inte kunnat slutföras till 31 dec 2018 kommer därför göras färdigt under 2019 tack vare
att vi får har fått beviljat av UHR att använda medlen även under 2019.

Del 2 - Utöver ovanstående, kommer här frågor från utlysningen av projektmedel. Dessa frågor bör
besvaras. Om en punkt inte alls går att applicera på det egna projektet, hoppa över den.
•

Bidrar projektet till utvecklingen av en varaktig struktur?

-Ja, förhoppningsvis, genom att projektet lämnar efter sig dokument i form av powerpointpresentationer,
Information och riktlinjer för bedömning av reell kompetens för behörighet och Handbok för bedömare.
Dessa är dokument som enkelt kan uppdateras när det väl finns ett startdokument. Även genom att
samtliga studie- och karriärvägledare ska ta del av ett helt utbildningspaket under våren. Om en eller två
slutar finns där fjorton andra som gått utbildningen och kompetensöverföring kan ske på så sätt.

- Ja, förhoppningsvis, också genom att projektet lämnar efter sig andra organisatoriska förändringar som
förankrats på ledningsnivå (Se exempelvis aktivitetsplanen i underlaget för beslut om process för
validering för tillgodoräknande)
-Risken är dock att projektets effekt inte får långsiktighet om ingen myndighet ges uppdraget av
regeringen att ansvara för samordning av och stöd för lärosätenas kvarvarande bekymmer, frågor och
goda idéer. Och om SUHF inte sätter frågan på dagordningen. Eftersom alla lärosäten har stor frihet i hur
regelverket tolkas och tillämpas behövs det att en paraplyorganisation, som UHR eller SUHF, leder arbetet
med att fånga upp och sortera i lärosätenas funderingar. Så kan värderingar och attityder till kunskap som
uppnåtts på annan väg än formell utbildning påverkas nationellt , rekommendationer tas fram och antalet
ärenden med bedömningar av reell kompetens växa och metoder för kartläggning och bedömning spridas
i landet.
- Risken är att projektets effekt inte får långsiktighet om lärosätena inte kan få stöd av exempelvis UHR
eller SUHF med att diskutera och tolka högskoleförordningen i kniviga frågor, utan att olösta frågor
hänvisas tillbaka till det enskilda lärosätet, som i beskrivet ärende med antagning till senare del av
program.
•

Har resultat inom projektet börjat spridas?

Till studie- och karriärvägledare på KAU: Projektgruppen har tagit fram ett utbildningspaket för studieoch karriärvägledare, i samarbete med lärosätets uppdragsutbildning och förankrat hos vår chef. Första
delarna är avklarade: Alla har gått Skolverkets webbutbildning och vi har haft en heldag 9 jan med
information och workshop där Bengt Levinsson deltog på länk och vi jobbade med riktiga case. Fokus på
behörighet. Nästa steg är att alla ska läsa valideringsbibeln ”Kunskapers värde” av Andersson och Feijes
och delta i två utbildningsdagar i vår – en om behörighet och en om tillgodoräknande. Några har gått
högskolekursen om validering (7,5 hp) och fler är intresserade.
Till prefekter och proprefekter på fakulteterna (KAU): Projektledare har informerat på prefektmöte på
egna lärosätet tidigare i år. I april hade projektledaren tillfälle att tala om projektet för prefekter från
lärosäten i hela Sverige, då KAU anordnade en konferens för dessa (område hum och sam).
Underlag för beslut gällande process för validering för tillgodoräknande har godkänts i den administrativa
styrgruppen och har gått ut till fakulteterna för remiss. Den 15 jan träffade projektledare Maria alla
prefekter på HS-fakulteten (humaniora och samhällskunskap) för frågestund och 6 februari sker samma
sorts möte med HNT-fakulteten (hälsa, natur och teknik). Allt pekar på att förslaget kommer gå till rektor
för beslut.
Övrig personal (KAU): Alla antagningshandläggare deltog i samma utbildningsdag som studievägledarna 9
jan. Projektledare har bjudits in till ämnesmöten på vissa institutioner och berättat om Sveriges åtagande
om att ha fungerande system för validering.
Till personer utanför KAU: Vi har:
-deltagit i samtliga konferenser som UHR har anordnat och i grupparbete och föreläsning berättat om
resultat i projektet
-deltagit aktivt i ”Nätverk mitt”. Under 2018 har vi haft representanter på plats på möten på KTH och
Mälardalens högskola samt via webben och där berättat om våra utmaningar och resultat.
- talat om kompetenskartläggning på webcafét – ett nationellt forum för studievägledare i Sverige
•

Beskriv hur resultatet följs upp.

Vi har inte planerat specifikt för hur vi ska följa upp de dokument och riktlinjer som tas fram i projektet,
men då vi kommer introducera NVLs 8 framgångsfaktorer där utvärdering är en viktig del, ska det tas fram
en plan för detta i valideringsteamet.

•

Kan en gemensam information till sökande och potentiella sökande av reell kompetens stödja er
fortsatta process? Här avses delprojekt information och den informationsrekommendation som
UHR tar fram och flera universitet och högskolor deltar.

Det första utkastet till informationsrekommendation, som blandade behörighet och tillgodoräknande i
samma text och använde andra definitioner på centrala begrepp än valideringsdelegationens, bidrog till
mer förvirring än klargörande. Vi tror att det finns en poäng med att den information som ligger på UHRs
sidor bara handlar om behörighet och inte alls om tillgodoräknande. Blanda åtminstone inte.
Case som kan vi kan använda som tydliga exempel vore det ett bra stöd. Exempel som visar att det ändå
är personer som uppnått en hög nivå av kunskaper på annan väg. I projektet har det ibland framställts
som att allt man gjort, föräldraledighet och fritidsintresse, är av intresse för högskolan. Det är det sällan,
för där utvecklas sällan kunskaper på den nivå som krävs. Och det är inte erfarenheter i sig vi belönar,
utan de kunskaper som utvecklats i erfarenhet.
Det är viktigt att den information som läggs ut på UHRs webbsida inte får det att låta som att högskolorna
är valideringsinstanser utan att man förstår att det kan finnas andra möjliga vägar till behörighet än
gymnasiebetyg, om de motsvarande kunskaper man har är på en hög nivå.
•

Har man inom projektet använt sig av sakkunniga?

Sakkunniga som deltagare i projektet har sökt och haft kontakt med är exempelvis personer som
sitter/har suttit i valideringsdelegationen. Elin Landell har exempelvis talat för referensgrupperna på
fakulteterna och diskuterat frågor som uppkommit undervägs. André Hesselbeck och Malin Jönsson är
andra sakkunniga som varit behjälpliga i andra delen av projektet, med mejlsvar och möten på förfrågan.
Vi har också haft kontakt med Jesper Lundholm från Unionen och ledamot i valideringsdelegationen.
Vi har också haft god hjälp av sakkunniga på vårt eget lärosäte, exempelvis representanter från
lärarutbildningen som kommit långt i sin utveckling med bedömningsmetoder för tillgodoräknande och
individer som bedömt reell kompetens för behörighet i årtionden och har historiken med sig. I en av våra
referensgrupper (för HS-fakulteten) sitter en kvinna som lett utvecklingsarbete med validering inom
yrkeshögskolan i många år – en mycket värdefull resurs.
Vi har också fört samtal och haft webbmöte med Annica Malm, senior medarbetare vid högskolan Borås,
för att utveckla former för validering av barnskötare som vill bli förskolelärare.
•

Knyter projektet an till ordinarie vägledningsarbete vid universitetet/högskolan?

Ja, valideringsteamet består av fyra personer, varav två är studie- och karriärvägledare (Maria Rundberget
och Emilia Westberg). Dessa har uppbyggda relationer med samtliga studie- och karriärvägledare på
universitetet, vilket underlättar utvecklingsarbete väsentligt. Det utbildningspaket som tagits fram just för
studie-och karriärvägledarna (med obligatoriskt deltagande) vittnar om att KAU anser att
studievägledarna har en central roll i validering både för behörighet och tillgodoräknande. Vissa
studievägledare kommer ha funktionen kartläggare i valideringsteamet i den nya organisationen. De som
inte är kartläggare har ändå fått sin roll som studievägledare definierade i ärenden som rör validering.
•

Vilka eventuella hinder i er ordinarie struktur har projektet stött på och vad har gjorts för att
undanröja dessa? Finns det fortsatta hinder som måste undanröjas?

De eventuella utmaningar som vi behöver ta oss förbi handlar om kultur och vana, om tid för de nya
uppgifterna och ekonomi för detta. Vad gäller behörighet möts vi av farhågor att de som bedöms
behöriga genom reell kompetens har lägre kompetens än de som kommer in via betyg. För
tillgodoräknande kommer vi kanske stöta på mer problem den dag kartläggare överlämnar en ansökan till
ämnen där det inte finns tidigare erfarenhet av validering.

Hinder som skepsis inför sökandes kompetens har undanröjts av naturliga skäl då de underlag som
framtagits i kartläggningen med övertygelse visar bedömaren att relevanta förkunskaper finns.
Det finns utbildningar som fortfarande framför att man inte kan få reell kompetens tillgodoräknad i deras
utbildning, då den som inte redan har legitimation i yrket kan ha förvärvat kunskaper på rätt nivå. Sådan
attityd skulle kunna leda till att inga ansökningar kommer in - om studievägledare eller programledare
förmedlar att det ”inte är nån idé att ansöka”. Med en central ingång, där första kontakten är neutrala
kartläggare finns större chans för att ansökningar ändå inkommer, ansökningar vars beslut då också kan
överklagas och prövas av ÖNH.
•

Har samverkan mellan universitet och/eller högskola och andra aktörer uppstått inom ramen för
projektet?

-Naturligt med Malmö universitet eftersom vi haft ett gemensamt projekt
-I valideringsnätverket ”Mitt” i form av webbmöten och möten på plats
-Med Region Värmland där projektledaren dels har mött valideringsspetsarna inom vuxenutbildning och
branschvalidering och dels Vård- och omsorgscollege
-Med andra lärosäten på samtliga konferenser som UHR anordnat
- Med Unionens Jesper Lundholm och Stora Enso, ett förslag på ett praktiskt projekt fick avblåsas
-Med forskare på Centrum för tjänsteforskning ( expertkompetensprogrammet)
•

Vilka åtgärder har undertecknare av projektansökan vidtagit (eller kommer att vidta) för att föra
in projektresultatet i er ordinarie struktur?

Utvecklingsarbetet är förankrat i Karlstads universitets ledningsråd. Vi har fått uppdraget att skapa ett
valideringsteam och ta fram processer för validering. Ansvariga chefer har sedan medverkat aktivt. De
nya processerna för behörighet och tillgodoräknande kommer beslutas och spridas under våren 2019.
Resurser till valideringsteamet kommer äskas pengar för i budget till 2020.

Del 3 – Övriga frågor
De frågor nedan som är relevanta för ert projekt, är de besvarade?
•
•

Har nya riktlinjer, ny organisation och/eller nya roller byggts upp?
Samverkan: har metoder, modeller och/eller good practice tagits fram? Finns nationella
bedömargrupper, samverkan för beredning av ärenden? Finns stödmaterial?

En ny organisation för validering finns, i form av ett valideringsteam för bedömning av reell kompetens för
behörighet, där ärenden föredras inför och efter kartläggning. Att studievägledare ger kartläggningsstöd
inför bedömning av reko för behörighet är helt nytt, det har inte erbjudits förut. De två
antagningshandläggare som nu ansvarar för reko på enheten har tagit över uppgiften från den individ som
själv utförde allt rekoarbete före 2018. Vi kommer äska pengar för en varaktighet i detta från 2020. De
kartläggare som ingår i teamet kommer sannolikt också vara de som (i huvudsak) kartlägger ärenden för
tillgodoräknande. Tillsammans med tre utbildningar har vi tagit fram faktiska förkunskapskrav för särskild
behörighet, ett pilotarbete som vi hoppas ska tjäna som förebild och underlätta för oss när vi går vidare
med att göra motsvarande arbete med övriga utbildningar.
Om liggande förslag om process för tillgodoräknande av reell kompetens går igenom (föredras för
prefekter jan och feb 2019) kommer vi få en särskild process för rekoärenden, som avviker från den som
gäller för reguljära tillgodoräknandeärenden. Kursledare kommer få den nya uppgiften att bedöma den
sökandes kompetens i relation till kunskapsmålen och ge ett yttrande inför beslut.
Stödmaterial kommer färdigställas under 2019, både för behörighetsarbete och tillgodoräknandearbete, i
form av Information och riktlinjer och Handbok för bedömare. Se hela aktivitetsplanen för
tillgodoräknande i bilaga nedan.

Bilaga till slutrapport:
Handlingsplan för information, processtöd och utbildning rörande validering för tillgodoräknande
Information till studenter
Mål/resultat

Målgrupp

Information till de sökande på
webben (inkl stödmaterial)

Klar senast

Ansvarig

Samverkan

Dec-18

Emilia
West- berg
(EW)

Tillgodoräknandegruppen** och MR

Framtagande av styrdokument, informations- och processtöd
Mål/resultat

Målgrupp

Klar senast

Ansvarig

Powerpointpresentation till
informationsträffar om validering
för tillgodoräknande

Fakultetspersonal

Okt -18

Maria
Rundberget

Samverkan

(MR)

Handbok i validering
(för bedömare och beslutsfattare)

Kursledare
och
examinator

Första
upplaga dec
-18

MR

Projektets
referensgrupper*

Kort introducerande film om
validering av reell kompetens för
tillgodoräknande

Involverade i
valideringsprocessen

Mar -19

MR

Kommunikationsavdelningen

Rutindokument för ansökan om
tillgodoräknande med reell
kompetens som grund

Involverade i
valideringsprocessen

När process
beslutats

MR

Tillgodoräknandegruppen**

Mall för bedömarens yttrande till
beslutsfattaren

Fakultetspersonal

När process
beslutats

MR

Referensgrupperna*
+
Tillgodoräknandegruppen**

Föreläsningsfilm om kartläggning

Handbok i kartläggning

Studie- och
karriärvägledare

Dec -18

Studie- och
karriärvägledare med
kartläggningsuppdrag

Mar -19

MR

Kommunikationsavdelningen
och Malmö uni

MR

Malmö uni
(gemensamt
projekt)

Lathund för dokumentation av
olika varianter av tillgodoräknande
i LADOK

Fakultets-

Mars -19

EW

LADOK +
Tillgodoräknandegruppen**

Mars -19

EW

Admin chefer

administratörer

Underlag för uppdatering av lokala
styrdokument och webbsidor
gällande tillgodo-räknande

Admin

En sida om tillgodoräknande på
Inslaget där stödmaterial för
personal kan ligga

Involverade i
valideringsprocessen

Dec -18

EW

Admin chefer,
tillgodoräknandegruppen**

(Handläggningsordning/riktlinjer
för tillgodoräknande som helhet?)

Alla som
berörs av
tillgodoräknande

?

Fakulteterna

Tillgodoräknandegruppen**

chefer

Information till utbildningarna om validering för tillgodoräknande och den nya processen
Mål/resultat

Målgrupp

Klar senast

Ansvarig

Samverkan

Fyra öppna informationsträffar om
den nya valideringsprocessen

All
fakultetspersonal

När ny

MR

Tillgodoräknandegruppen**

Möjlighet att boka in projektledare
MR (och ev deltagare i
referensgrupp*) för information

Personal på
respektive
institution
eller ämne

När ny

Prefekter,
programledare

Prefekter, programledare

Informationsdag om validering för
tillgodoräknande och bedömning
av utländsk utb.

Fakultetspersonal

VT -19

EW

Externa föreläsare (Ex.
UHR, UKÄ, valideringsdelegationen, early
adopters/andra
lärosäten),
referensgrupperna*

process
beslutats

process
beslutats

Utbildning och fortsatt utvecklingsarbete för utbildningar där (många) ärenden väntas
Mål/resultat

Målgrupp

Klar senast

Ansvarig

Samverkan

Fortsätta med erfarenhetsutbyten
mellan LUB, socionom- och
specialistsjuksköterskeprogrammet

Programle
dare,
lärare

Påbörjat

MR

LUB, soc.pr,
specsjuksköterskepr.

sep -18

(Kontaktpersoner i
refgrupperna)

Information och utv.arbete för
kursledare, examinatorer och
programledare på utbildningar med
många ärenden (framtagande av
anpassat metodmaterial et.c)1

Lägga plan
för vt19 när
ny process
beslutats

MR

Som ovan

Utbildningstillfälle för nya bedömare
och beslutsfattare

Start VT19,
erbjuds
4 ggr/år

MR

Som ovan

Utbildning för enheten för studentstöd (vägledning och kartläggning)
Mål/resultat

Målgrupp

Klar senast

Ansvarig

Samverkan

Plan för serie utbildningsinsatser
under 2018/2019 (litteraturläsning,
workshops, utb.dag m.m.)

Studie- och
karriärvägledare

Plan klar

EW

Proj.gruppen, Chef för
enheten för studentstöd
och UppdragsAB

Utbildningsdagar för personal på
enheten för studentstöd vt19
(+ personal från fakulteterna)

Studie- och
karriärvägledare

Datum
och plan
klar
nov -18

EW

Proj.gruppen, Chef för
enheten för studentstöd
och UppdragsAB

Utbildningstillfälle för nya studieoch karriärvägledare

Studie- och
karriärvägledare

Ges vid
behov
från VT19

EW

Chef för enheten för
studentstöd

nov -18

Denna utbildningsinsats behöver planeras och skräddarsys ihop med utbildningen då ex lärarutbildningen
kommit mycket längre i sitt utvecklingsarbete och då metoder för prövning kan behöva skilja sig åt mellan
utbildningar
1

Bilaga 10
Slutrapport

Varaktiga strukturer för Reell Kompetens”, del 3, UHR
(”Kartläggningsprojektet”)
Mycket kort beskrivning av projektet
Karlstads universitet och Malmö högskola ville beskriva och ta fram exempel på hur man kan ”göra
bedömning av reell kompetens” för att öka sannolikheten för att fler kvalitativa bedömningar
genomförs. Det större syftet var att genom kvalitetsmässig kartläggning påverka attityder till
bedömning av reell kompetens i positiv riktning. Mer konkret genom att:
•
•
•

sammanställa en översikt av best practices för metoder för kartläggning inom
valideringsprocessen i Sverige idag
utveckla metoden utredande intervju och ta fram en guide för detta.
ta fram underlag för ett kortare utbildningstillfälle för bedömare av reell kompetens.

Kort sammanfattning av rapporten
Utifrån den ursprungliga beskrivningen av projektet gjordes tidigt ändringar i planen. Fokus blev enbart på
kartläggning och på att vidareutveckla det egna kartläggningsarbetet och dokumentera good practice på
ett sätt som kunde användas i information- och utbildningssammanhang på våra egna och på andra
lärosäten. Då vårt projekt är det enda som fokuserat på kompetenskartläggning och som också haft för
avsikt att ta fram stödmaterial, har andra lärosäten och organisationer kontaktat oss för att vi ska föreläsa
om kartläggning. En enkät om kartläggning har skickats ut till lärosätena och svaren sammanställts, en
film om kartläggningsarbete inför behörighet har spelats in (kartläggning i praktiken) och en pilotfilm om
kartläggningsintervjun (metod) har redan använts i en kurs om validering och som inspiration för
kartläggare på några utvalda testlärosäten. En ny version av denna senare film kommer spelas in i vår.
Projektledare i landets rekoprojekt har fått inkomma med förslag på innehåll i den handbok som vi har
jobbat med under 2018. Handboken är det stödmaterial som vi tror kommer överleva längst av de vi tar
fram; det kommer revideras och förhoppningsvis kommer innehåll ur den återanvändas när lärosäten tar
fram egna riktlinjer för validering.

Del 1 - Hur har det gått?
Har de mål som sattes upp för projektet uppnåtts?
• Finns avvikelser mellan det förväntade resultatet och det verkliga resultatet?
Ja. För det första: Istället för att ta fram underlag för information och utbildning till bedömare framförde
UHR en önskan att vi fokuserade på kartläggning i detta projekt.
För det andra kunde vi inte sammanställa best practices för metoder för kartläggning i högskolesverige
då en tidig inventering visade att det faktiska valideringsarbete som förekom inför bedömning av
behörighet och tillgodoräknande var närmast obefintligt. Vi valde därför att gräva där vi stod och
tillsammans fortsätta pröva, för oss, nya former för kartläggning av kompetens i Malmö och Karlstad,
diskutera våra respektive ärenden och arbetssätt och dokumentera dessa. Detta kommer redovisas i:
1) en film som spelades in i Malmö i december -18 (om kartläggning i praktiken) (Hädanefter kallad
”malmöfilmen”)
2) en ”föreläsningsfilm” med fokus på kartläggningsintervjun (hädanefter kallad ”karlstadfilmen”)
3) Handbok för bedömare.
I oktober skickade vi dock ut en enkät till alla projektledare i reko-projekten för att få en bild av i vilken
omfattning kartläggningsarbete har kommit igång i reko-projektets slutskede. Vi frågade också vad
projektledarna skulle vilja se i en handbok om kartläggning för att kunna ta med oss önskemålen in i
arbetet med handboken.

• Har det funnits hinder som har varit svåra att förutse?
Vi kunde inte förutse att en av projektets deltagare i Karlstad skulle få ny tjänst och flytta. Även Malmö
drabbades av att projektdeltagare slutade. Vi fick då börja om med nya personer som fick göra samma
resa för att först bygga upp en grundkompetens. All utbildning av individer är samhället till gagn men för
ett litet projekt är det sårbart när uppbyggd kompetens försvinner.
En annan oförutsedd händelse var att UHR blev varse om att det producerades en manual för validering i
ett annat projekt och man ville inte att innehållet i denna manualen och vår handbok skulle krocka - eller
om det var möjligt att samordna arbetet? Innan förhållanden reddes ut stod arbetet med handboken still i
flera månader.
• Har ni kunnat disponera projektmedlen enligt plan?
Ja, i stort har vi disponerat medlen utifrån den planering vi fått gjort om i relation till medlens utbetalning
i tid. En avvikelse har varit att projektledaren Maria skulle ha jobbat 100 % i de två projekt som KAU
beviljats ansökan för, men då UHR erbjöd en tjänst sommaren 2017 blev tiden i reko-projekten bara totalt
50 %. Mia Andersson jobbade också som vikarierande chef i början av ht17 och det var svårt att hitta
vikarier för att frigöra personalresurser till projektet. Projektet kom igång under 2017, men
personalresurserna kom att fokuseras till 2018 och 2019.
De resultat som inte levererats till 31 dec 2018 kommer därför göras färdigt under 2019 tack vare att vi
får har fått beviljat av UHR att använda kvarvarande medel även under 2019.

Del 2 - Utöver ovanstående, kommer här frågor från utlysningen av projektmedel. Dessa frågor bör
besvaras. Om en punkt inte alls går att applicera på det egna projektet, hoppa över den.
•

Bidrar projektet till utvecklingen av en varaktig struktur?

Om landets lärosäten tar del av handbok och filmer om kartläggning, och använder dem och/eller tar fram
eget material inspirerade av vårt arbete, har vi lyckats att i någon mån bidra till utveckling av en varaktig
struktur kring kartläggning i högskolan. Om UHR tar fram en sida där vårt och andras dokumenterade
material kan ligga finns än större förutsättningar för varaktig struktur.
•

Har resultat inom projektet börjat spridas?

Ja, några exempel som kan nämnas är att delar av ”Malmöfilmen” har visats på utbildningsdag om
kartläggning för studie- och karriärvägledarna i Karlstad i januari.
Den pilotversion av ”Karlstadfilmen”, om kartläggningsintervjun, spelades in i mars 2018 och användes av
Högskolan Dalarna i deras 7,5 hp-kurs om validering. Pilotfilmen har sedan delats med Malmö universitet
och Uppsala universitet som visat den för sina kartläggare. Maria har också föreläst om kartläggning på
webcafét, en mötesplats för studie- och karriärvägledare i Sverige.
Malmö universitet har inspirerat många lärosäten genom att berätta om sitt arbete med kartläggning på
flertalet konferenser i Sverige. Karlstad och Malmö höll tillsammans i en punkt om kartläggning på
slutkonferensen i reko-projektet.
•

Beskriv hur resultatet följs upp.

Vi har ännu inte diskuterat hur uppföljning ska ske.
•

Kan en gemensam information till sökande och potentiella sökande av reell kompetens stödja er
fortsatta process? Här avses delprojekt information och den informationsrekommendation som
UHR tar fram och flera universitet och högskolor deltar.

Vi kan inte säga i vilken grad en kortfattad informationsrekommendation kan bidra till just
kartläggningsarbetet. Information om att kompetenskartläggning är en obligatorisk del av valideringen är
gott nog.
•

Har man inom projektet använt sig av sakkunniga?

Nej, i detta projekt har vi utgått från våra egna erfarenheter och utvecklat nya former med NVLs
beskrivning av de åtta kvalitetsfaktorerna, i synnerhet ”mapping”, som grund.
•

Knyter projektet an till ordinarie vägledningsarbete vid universitetet/högskolan?

Ja, samtliga deltagare i projektet är studievägledare och vi har som mål att bidra till kompetensutveckling
av de studievägledare som ska ha funktionen kartläggare. I filmer och handbok kommer vi prata om
fördelen med att kartläggaren har vägledningskompetens men också vad som skiljer de två funktionerna
åt.
•

Vilka eventuella hinder i er ordinarie struktur har projektet stött på och vad har gjorts för att
undanröja dessa? Finns det fortsatta hinder som måste undanröjas?

Vi kunde inte förutse att det skulle ta sådan tid att få vikarier ht17 för att lösgöra tid för projektet, trots
utlysning av tjänster internt och externt. I övrigt har utvecklingsarbetet med kartläggning inte stött på
motstånd eller hinder. Ett utvidgat kartläggningsarbete med kvalitet varit efterlängtat då ledningen på
våra respektive lärosäten insett att kartläggning är en förutsättning för bedömning.
•

Har samverkan mellan universitet och/eller högskola och andra aktörer uppstått inom ramen för
projektet?

Vår kartläggningskompetens har efterfrågats i andra sammanhang under projekttiden– på andra
lärosäten och andra organisationer.
•

Vilka åtgärder har undertecknare av projektansökan vidtagit (eller kommer att vidta) för att föra
in projektresultatet i er ordinarie struktur?

Utvecklingsarbetet är förankrat Malmös och Karlstads universitets ledningsråd. I Malmö fattade rektor ett
beslut redan 2017 om en valideringsprocess som betonar kartläggningens funktion. I Karlstad har ett
omfattande underlag för beslut tagits fram som definierar de olika rollerna i valideringskedjan. Allt pekar
på att förslaget kommer gå till rektor för beslut redan i februari 2019.
De stödmaterial som vi tar fram, i form av handbok och filmer, som bidrar till att utbilda dessa kartläggare
är därför enbart välkommet.

Del 3 – Övriga frågor
•

Samverkan: har metoder, modeller och/eller good practise tagits fram? Finns nationella
bedömargrupper, samverkan för beredning av ärenden? Finns stödmaterial?

Ja, vad vi har tagit fram och kommer överlämna från projektet under 2019 handlar just om stödmaterial
och beskrivning av good practice och metoder - för kartläggning. Om vi behöver stöd utanför vårt eget
lärosätes valideringsteam, vid beredning av ärenden, har vi ett gediget samarbete att luta oss tillbaka på.

Slutrapport
Enhet

Datum

20190109

Handläggare

1(4)
Vårt dnr
Ert dnr

Susanne Ljunghager
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Adress

UHR

Slutrapport

Validering Reell kompetens vid Luleå tekniska universitet

Projektet
Projektet har fokuserat på att kartlägga roller och ansvar samt inventerat hinder och möjligheter. Kartläggningens mål var att synliggöra brister och behov och utifrån detta göra en åtgärdslista i syfte att utveckla och kvalitetssäkra bedömning av reell kompetens. Målgruppen
var inledningsvis nyanlända och asylsökande som fått uppehållstillstånd, under projekttiden
har målgruppen breddats till att gälla alla som vill åberopa reell kompetens för behörighet eller tillgodoräknande.
Hur har det gått?
Vid projektstart fanns en engagerad projektgrupp med bred kunskap och intresse för att förankra och förbättra processen. En prioriterad åtgärdslista togs fram i samverkan med universitetets ledning. På grund av tidsbrist och bristande kunskap om vad reell kompetens är, både
inom administrationen och inom akademin, tog den interna förankringsprocessen längre tid
än planerat. Åtgärder sköts på framtiden och flera deltagare i projektgruppen slutade och ersattes av nya personer under projektets gång. December 2017 bytte projektledaren lärosäte
och ersattes inte eftersom det var en kortare tjänstledighet, denna ledighet förlängdes dock
senare till att omfatta ett år. Detta bidrog till att projektet tappade tempo.
Stödet från Universitets- och högskolerådet (UHR) var svagt och rörigt i projektets inledande skede vilket skapade en förvirring och försvårade samverkan mellan lärosätena. UHR
bytte projektledare och skapade tillfällen för erfarenhetsutbyten och fortbildning. Universitet
har deltagit i de workshops och konferenser som arrangerats av UHR vilka gett bra input
och bidrag till universitetets projekt.
Vårt mål efter projekttiden var att ha en plan för det fortsatta arbetet med att kvalitetssäkra
valideringsprocessen vid Luleå tekniska universitet samt att det fanns en samsyn kring vad reell kompetens är och hur den ska bedömas. Vi nådde inte ända fram men eftersom det finns
en plan för åtgärder som ska genomföras kommer arbetet att fortsätta under 2019.
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Projektmedel
Universitet beviljades medel utifrån ansökan men dessa medel har ännu inte nyttjats till fullo.
Anledningen är att lite har gjorts under 2018, orsaken till detta finner ni ovan.
Sakkunniga
I projektgrupp har sakkunniga inom antagningsfrågor och studievägledning ingått, samt examinatorer och kursansvariga från det tekniska området, det filosofiska området och från lärarutbildning, alla med lång erfarenhet av tillgodoräknande.
I inledningen av projekt ingick lektor Leif Berglund i projektgruppen. Berglunds doktorsavhandling från 2010 handlade om validering av yrkeskunskap och kompetens från arbetslivet.
Hans expertkunskaper var en stor tillgång i arbetsgruppen.
Samverkan
Universitet har ingått i Norrlandsnätverket som har träffats och haft mejlkontakt under projekttiden. Denna samverkan har skapat möjligheter till utbyte av information och erfarenhet.
Universitetet har också haft skypemöte vid ett par tillfällen med Malmö universitet för att ta
del av deras arbete eftersom de har lång erfarenhet av att arbeta med validering.
Goda exempel från andra lärosäten har diskuterats och beprövade modeller har inspirerat för
det fortsatta arbetet. Inga nationella bedömargrupper har prövats men universitet är öppen
för sådana lösningar.
Förhoppningsvis kan samverkan med KTH inledas eftersom universitetets före detta projektledare arbetat i KTHs valideringsprojekt, både operativt och i planeringsprocessen. KTHs
projekt, med inriktning för validering av reell kompetens i ingenjörsutbildning, är intressant
för Luleå tekniska universitet.
Kunskapsspridning och förankring
Reell kompetens var i inledningen av projektet ett ganska okänt begrepp inom lärosätet. Det
gjorde att projektgruppen valde att diskutera och klargöra begreppet i ledningsgrupper och
funktioner inom den centrala administrationen (antagning, studievägledning, examen och
högskolepedagogiskt centrum).
Sakkunniga från antagning och studievägledning som ingått i projektgruppen har bidragit till
att reell kompetens blivit förankrat i dessa två viktiga funktioner. Antagning och studievägledning har en viktig roll i det fortsatt arbetet med reell kompetens och är redan en del i det
ordinarie arbetet.
På universitetets hemsida, under information om anmälan, har information om reell kompetens till sökande lagts till https://www.ltu.se/edu/bli-student/Anmalan-till-studier/Reellkompetens-1.104336.
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Universitet skulle uppskatta om UHR ansvarar för att uppdatera och utveckla bra grundinformation om reell kompetens. Information som lärosätet kan hänvisa till. Det skulle bidra
till kvalitetssäkra informationen och att informationen om reell kompetens når ut till allmänheten. Mer specifik information kopplat till det egna lärosätet är viktig och bör ligga kvar på
respektive lärosäte.
Uppföljning
Styrgruppen för projektet har under projekttiden haft kontinuerliga möten och följt upp vad
som är gjort och vad som återstår att göra enligt den prioriterade checklistan. Inför projektavslut har styrgruppen analyserat resultatet utifrån den prioriterade åtgärdslistan.
Inga konkreta beslut är fattade för det fortsatta arbetet men planen är att utse en ansvarig att
ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet.
Varaktig struktur
Den största utmaningen har varit okunskap och förvirring om vad begreppet reell kompetens
står för. Avsaknad av tydliga direktiv om förhållningssätt vid bedömning har skapat individuella tolkningar. Vissa akademiker och handläggare har ibland varit generösa i sina bedömningar, andra har saknat kunskap och ibland ovilja att värdera reell kompetens. Detta har påverkat beslut och det administrativa arbetet kring bedömningen. Det har också försvårat informationen och vägledningen till de sökande som vill åberopa reell kompetens för tillträde
eller tillgodoräknande.
Syftet med projektet var att utveckla en kvalitetssäker och transparant validering- och antagningsprocess för reell kompetens. Målet var att underlätta för sökande att få sin reella kompetens bedömd och öka kompetensen av bedömning inom universitet samt att uppfylla UHRs
mål, att skapa en varaktig struktur.
Trots att universitetet inte nått uppsatta mål under projekttiden har uppdraget om att utveckla validering av reell kompetens tydliggjorts inom lärosätet och målet kvarstår, att skapa
en varaktig struktur. Det innebär att valideringsprocessen ska vara en del av vårt ordinarie arbete. Genom att föra in begreppet och redogöra för processen i våra styrdokument kommer
det att ske successivt.
Planen är att slutföra revideringen av den interna antagningsordningen och tillgodoräknandeordningen för att undanröja administrativa svårigheter. Att fortsätta med interna informations- och utbildningsinsatser för ökad kunskap och som kan bidra till mer likvärdiga bedömningar och bättre kommunikation. Slutligen behövs tydliga riktlinjer och samverkan inom
universitetet för att skapa förutsättningar för att bedömningarna av reell kompetens håller
hög kvalité, blir mer transparanta och att det blir lättare att ge god vägledning till målgruppen.
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Mittuniversitetet

PROJEKTBESKRIVNING
Mittuniversitetets projektansökan avsåg delområde riktlinjer, organisation och roller
med avgränsning endast fokus på tillträde till högre studier. Projektets mål omfattade
en validering-/bedömningshandbok, en handläggningsordning för den administrativa
processen samt samverkan mellan lärosäten. Vid projektets start gjordes ett tillägg om
projektledarens- och lärosätets aktiva deltagande i projektarbetet på nationell nivå.
Detta för att möjliggöra ett fortsatt långsiktigt och kvalitetssäkrat arbete även inom
övriga delområden inom pilotprojektet.

PROJEKTSAMMANFATTNING
Mittuniversitetet har med utgångspunkt i vad som arbetats fram på nationell nivå
utarbetat ett förslag till beslut avseende en för lärosätet möjlig organisation för
validering, en tillhörande process, inkluderade roller och ansvarsfördelning. Detta i
ett första skede avser behörighet och tillträde till studier. Då vi ansökte om
projektmedel med avgränsning och fokus endast mot tillträde och behörighet, finns
därför andra viktiga delar kvar för fortsatt arbete inom lärosätet även efter projektets
slut. Allt det arbete som skett via samverkan på nationell nivå kommer att redovisas i
vår kommande slutrapport, vilken därefter ligger till grund för fortsatt besluts- och
implementeringsarbete.
Projektet har för vår del skapat förutsättning att på ett bättre, mer rättssäkert och på
lång sikt fungerande arbetsprocess avseende validering av individers reella
kompetens. En försvårande omständighet för Mittuniversitetet är avsaknaden av
ämnesansvariga eller ämneskunniga studievägledare. En brist som vi löst genom stöd
och kartläggning i två steg. En inledande kartläggning kommer att föreslås ske av
antagningshandläggare, vilken innehar rollen som valideringshandläggare. Ärendet
skickas därefter vidare till, utifrån ämnet, utsedd fakultetshandläggare, vilken innehar
rollen som valideringskartläggare. Här kommer en fördjupad ämnesspecifik
kartläggning att ske, detta för att den sökande på bästa sätt ska få möjlighet att styrka
sina reella kunskaper. För att möjliggöra detta samt att skapa förutsättning genom
hela valideringskedjan syns ett behov av utbildning i kartläggnings- och
samtalsmetodik samt fortsättningsvis arbeta med att formulera ämnesspecifika
kompetenskriterier, frågeformulär och stödmaterial till stöd för dem som arbetar med
validering och reell kompetens.

DEL 1 – PROJEKTRESULTAT
Då pilotprojektets resultat på nationell nivå ligger till grund för delar av vårt resultat
här på Mittuniversitetet väntar vi fortfarande på att viktiga delar ska fastställas och
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publiceras på nationell nivå. Men vi har utifrån det som utarbetats på nationell nivå
goda förutsättningar att redovisa samtliga mål i vår projektansökan under första
kvartalet 2019.
FINNS AVVIKELSER MELLAN FÖRVÄNTAT OCH UPPNÅTT RESULTAT?
Mittuniversitet kompletterade redan i uppstartsskedet av projektet att projektledaren
och lärosätet aktivt skulle delta i projektets arbete på nationell nivå. Detta för att ta del
av och möjliggöra att även de övriga delar som projektet arbetat med på nationell nivå
som exempelvis gemensam information, tillgodoräknandeprocess, samverkan mellan
lärosäten avseende bedömningsgrunder mot vissa utbildningar och systemstödet
Valda inte skulle gå lärosätet förlorat. Vi såg också vikten av att inte gå miste om
viktig information, kunskap och material som lyfts på nationell nivå utöver de mål
och den begränsning som vi lagt till i samband med projektansökan. Därför kommer
vår slutrapport att vara mer omfattande än förväntat resultat. Men de avvikelser från
inledande fokus och projektmål som syftas till här är endast av positiv karaktär, då
det möjliggör att lärosätet kan arbeta vidare med validering av reell kompetens även
avseende dem delar som vi inte i detta projekt sökt projektmedel för.
HAR DET FUNNITS HINDER?
Hinder som synts under projekttiden avseende nationellt samarbete och samverkan
under ledning av UHR har varit avsaknad av styrning och kommunikation.
Kommunikation till samtliga involverade lärosäten är mycket viktigt för att
möjliggöra ett bra utfört arbete, samverkan och samsyn. Under projektets gång har
viss information givits endast enskilda lärosäten, personer eller så har skillnader i
informationen uppdagats. Överordnade uppdrag har delegerats ut utan att detta har
kommunicerats ut, vilket har skapat onödigt dubbelarbete på lokal lärosätesnivå.
Detta har skapat en onödig fördröjning vilket visar sig i försenade resultat på nationell
nivå. Det bör dock understrykas att detta inte har med enskilda individers ansvar och
arbete inom huvudprojektet att göra, utan projektets bristande upplägg och ett
komplicerat uppdrag.
Hinder som synts på lärosätesnivå är ett bristande intresse, tid och engagemang i
denna fråga. Att nå ut med information och att få till stånd en diskussion i frågan har
varit svårt. Den process som är utarbetad för Mittuniversitetet skiljer sig däremot inte
mycket från den process som vi redan arbetar utifrån, varför det inte syns några
direkta problem i vårt fortsatta implementeringsarbete. Dock syns ett stort behov av
att skapa bättre förutsättningar. En försvårande omständighet för Mittuniversitetet är
bristen på ämneskunniga eller ämnesansvariga studievägledare. Vår organisation är
uppbyggd utifrån en central studievägledning där ämneskunnande och fördjupning
saknas. Detta är för oss en stor brist i samband med arbetet med reell kompetens och
validering. Detta medför att kartläggningsförfarandet läggs ut på personal ute i vår
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förvaltning och akademi som idag saknar kunskaper och färdigheter inom
kartläggning. Det kommer att krävas utbildningsinsatser inom kartläggning och
samtalsmetodik, stöd samt förbättrade förutsättningar för dem i denna roll. Att
formulera kunskapskriterier, skapa frågeformulär och stöddokument för dem som
arbetar med vägledning och kartläggning bör därför prioriteras. Allt detta är ett
avgörande arbete om vi ska lyckas guida validanden och ge förutsättningar för hen att
bevisa sina reella kunskaper.
NYTTJANDET AV PROJEKTMEDEL ENLIGT PLAN
Mittuniversitetets projektmedel har disponerats utifrån vår projektplan, dock har
förseningar av projektresultat på nationell nivå medfört även förseningar i samband
med projektresultatet på lärosätesnivå. Men projektmedlen har fördelats och täckt
hela projektet.

DEL 2 – PILOTPROJEKTET OCH DESS UTLYSNING
BIDRAR PROJEKTET TILL EN VARAKTIG STRUKTUR?
Det är svårt att uttala sig idag om den utarbetade strukturen och processen blir
varaktig, då detta kan påverkas av yttre faktorer som exempelvis ändrad riktning och
syn på värdet av och olika sätt att nå kunskap. Men projektet har bidragit till ett
förslag till organisation och process som möjliggör bättre, rättssäkrare och kanske på
sikt varaktighet i samband med validering av reell kompetens. Projektet har skapat
förutsättningar för en varaktig struktur, dock finns det för Mittuniversitetet viktiga
beslutsförfarandet inom organisationen kvar att genomföra.
SPRIDNING INOM LÄROSÄTET
Under 2018 har projektet, dess syfte utifrån nationell nivå och vår utarbetade process
diskuterats i olika forum så som Dekanernas ledningsgrupp (DLG), ämneskollegier
samt information i samband med institutionsmöten. Även enskilda möten har skett
med berörda representanter från förvaltningen och fakulteterna. Detta för att nå ut
med projektet, försöka skapa en diskussion kring arbetet med reell kompetens och
visa vår tänkta process. Det är först nu efter redovisning av vad som skapats och
utarbetats på nationell nivå som Mittuniversitetet kan gå in i en mer aktiv spridningsoch implementeringsfas. Då detta inte har kunnat göras tidigare i väntan på nationellt
utarbetat, presenterat och publicerat resultat.
UPPFÖLJNING
En första uppföljning och rapportering av projektet kommer ske i samband med
kommande projektredovisning och avrapportering, vilket kommer att leda till
beslutsförfarande samt implementeringsarbete. I samband med vår rapport lyfter vi
även Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) och Quality model for validation. Vilket är
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en modell som möjliggör att arbetet med validering inom lärosätet blir tydligt,
transparant, hållbart, rättssäkert och varaktigt. Om modellen fastslås i samband med
beslutsprocessen kommer den fortsatt att ligga till grund för arbete och uppföljning
gällande arbetet med validering och reell kompetens inom lärosätet. Uppföljning
kommer även att ske genom Universitetskanslersämbetets ordinarie granskning och
uppföljning.
GEMENSAM INFORMATION
Gemensam information och kommunikation ut mot eventuella validander ses som
viktigt i kommande arbete med reell kompetens. Det behövs en enhetlig, tydlig och
förklarande information. I vår utarbetade process finns en första inledande
informationsfas där vi ser att den gemensamma informationen och det material som
utarbetas inom delprojektet med inriktning information kommer att ge stöd.
Informationen kommer även att finnas som stöd för andra viktiga informanter, detta
för att ge dem trygghet i samtalet med en eventuell validand. Att flytta viktig
information från lärosätenas egna webbplatser till mer centralt existerande
informationssidor, vilka lärosätena sedan länkar till, ses både som säkrare, mer
effektivt och framförallt att informationen alltid är gemensam, uppdaterad och
korrekt. När det gäller behörighet till utbildning söker validanden ofta till flera
lärosäten. Detta kan medföra att olika lärosätens egna informationssidor kan bli
vilseledande, bristfällig eller ge olika information till den sökande. Vilket kan medföra
onödig förvirring för den sökande.
UTNYTTJANDE AV SAKKUNNIGA UNDER PROJEKTTIDEN
Under projektets gång har projektledaren haft tillgång till en projektgrupp med
sakkunniga inom områden så som antagning, examina, tillgodoräknande,
studievägledning, ämneskunniga inom vår akademi samt även sakkunnig inom
systemstödet Valda. Utöver denna projektgrupp har projektledaren även nyttjat
annan sakkunnig personal vid enskilda eller mer specifika frågor så som information,
samverkan samt övrig ämneskunnig i den mån frågan krävde specifik kompetens.
Dock syns ett visst ointresse och motstånd inom organisationen för delaktighet i
frågor som rör arbetet med validering och reell kompetens.
HUR VÅRT PROJEKT KNUTIT AN TILL ORDINARIE VÄGLEDNINGSARBETE
Vikten av goda förutsättningar i vårt ordinarie vägledningsarbete syns tydligt.
Bristande information och stöd i ett inledande skede ger sämre underlag från
validanden och därmed kommer mer arbete att fordras under den fortsatta
valideringsprocessen. Då Mittuniversitetet idag inom akademin saknar ämneskunniga
och ämnesansvariga studievägledare ges information och vägledning av vår centrala
studievägledning endast i ett inledande skede och av mer generell karaktär. Fokus
ligger här att ge validanden kunskaper om vad reell kompetens är, vad som krävs i
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samband med en validering samt hur dem går till väga i samband med ansökan om
att få sin reella kompetens validerad. I en fortsättning av detta arbete syns viktigt att
skapa underlag och frågeformulär specifikt inriktat mot ämnen eller utbildning, vilket
då även finns som stöd i inledande vägledningssamtal.
HINDER VI UPPDAGAT I VÅR ORDINARIE STRUKTUR
Inom Mittuniversitetet syns det största hindret avsaknaden av ämneskunniga och
ämnesansvariga vägledare ute i vår akademi. Detta hinder har vi löst genom att våra
fakultetshandläggare får åta sig uppgiften som fördjupade ämneskartläggare. Det
kommer medföra att kartläggningsinsatser kommer att ingå i både handläggarrollen,
viken ligger inom förvaltningens antagningsenhet, samt genom fördjupad ämneskartläggning via ämneskunniga fakultetshandläggare. För validanden kommer detta
att medföra flera kontakter under valideringsprocessen. Detta ser vi inte som
optimalt, men det är för oss ett måste utifrån hur lärosätet är organiserat. Här kommer
utbildningsinsatser i kartläggningsarbete och samtalsmetodik samt stödmaterial att
använda sig av i samband med kartläggningssamtal vara ett måste för att möjliggöra
rätt förutsättningar genom valideringsprocessen.
Ett annat hinder i valideringsarbetet är att vi inte ännu har påbörjat arbetet med att
formulera dem viktiga kompetenser som krävs för att ge tillträde samt möjliggöra
tillgodoräknande. Inom delprojekt tre, med inriktning samverkan mellan lärosäten,
finns utformade frågeformulär avseende några ingenjörsutbildningar. Liknande
frågeformulär bör skapas utifrån våra ämnen och utbildningar.
Stöd i form av frågeformulär och framtagna kunskapskriterier ses som viktiga stöd
både i inledande informationsfas som i samband med vår grund- och fördjupade
kartläggning. Det är viktigt att samtliga roller inom valideringsprocessen ges rätt
förutsättningar i sitt arbete. Om vi inte klarar av att ge stöd och förutsättningar, vilket
möjliggör en korrekt och rättssäker bedömning, är detta arbete även fortsättningsvis
dömt att misslyckas. Arbetet med validering av reell kompetens har pågått under
många år och i många olika former och konstellationer. Tidigare arbeten utan direkta
resultat har skapat ett ointresse och ett bristande engagemang i denna viktiga fråga.
Projektet bör därför ges stöd och möjlighet att fortsätta via nationell styrning och
samverkan även i den kommande viktiga implementeringsfasen. Annars finns en risk
att även detta pilotprojekt inte ges rätt förutsättningar och möjlighet vilket krävs för
att nå långsiktighet. Även systemstödet Valda samt att realisera en gemensam virtuell
organisation avseende den grundläggande behörigheten ses som viktigt om vi i en
fortsättning ska kunna godkänna varandras bedömningar, möjliggöra samsyn, ta del
av samma dokument, se tidigare bedömningar och ta stöd av varandra i samband
med bedömningar.
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SAMVERKAN MED ANDRA LÄROSÄTEN OCH AKTÖRER
Mittuniversitetet har aktivt deltagit vid konferenser, workshops och möten under
projekttiden, vilket har givit oss ett viktigt kontaktnät med andra lärosäten inom
projektet. Vi har även tillsammans med Umeå Universitet och Högskolan Dalarna
ingått ett samverkansnätverk vi kallat Valideringsnätverk norr. Nätverket omfattade
även första tiden Luleå tekniska Universitet och Högskolan i Gävle vilka tyvärr, på
grund av ändringar i projektet, inte haft möjlighet att fortsätta samarbetet. Vi har även
deltagit i möten och konferenser beträffande regional samverkan avseende validering.
Mittuniversitetet är inbjudet i det arbete som Valideringsdelegationen ålagt Sveriges
regioner ansvar för under 2019 både för Region Västernorrland och Region
Jämtland/Härjedalen. Uppdraget avser att nå regional samverkan mellan viktiga
aktörer i valideringsfrågan.
KOMMANDE ÅTGÄRDER FRÅN PROJEKTÄGAREN
I samband med avrapportering och när beslutsförfarandet av projektresultatet tar vid,
kommer projektägaren att fatta beslut att kvarvarande medel, avsatta för arbetet med
validering av reell kompetens, samt implementeringsansvar flyttas till ansvarig
avdelning inom förvaltningen. Detta för att därefter och utifrån beslut som fattats,
ingå i ordinarie verksamhet.

DEL 3 – AVSLUTANDE OCH ÖVRIGT AVSEENDE PROJEKTET
Förutsättningen för riktlinjer, en ny organisation omfattande en process och dess
roller finns utarbetade. Kvarvarande viktiga arbete ligger i första skedet vid
beslutsförfarande, utbildningsinsatser samt att möjliggöra förutsättningar för dem
som har en roll i denna process. Fortsatt samverkan mellan lärosäten i samband med
utformningen av kunskapskriterier och frågeformulär till stöd för vägledning och
kartläggning ses som viktigt. För Mittuniversitetet har vi skapat förutsättningar för
fortsatt samverkan med bland andra Umeå Universitet och Högskolan i Dalarna. Vi
kommer fortsatt följa den utveckling som sker på nationell nivå, vilket omfattar
exempelvis fortsatt utvecklingen av systemstödet Valda, en virtuell organisation för
den grundläggande behörigheten samt eventuell fortsatt projektsamverkan på
nationell nivå.
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Slutrapport projekt reell kompetens läkare
Kort beskrivning av projektet
Syftet med projektet var att kartlägga nuvarande processer och undersöka
möjligheten att skapa samordnad bedömning av reell kompetens till termin 1 på
läkarprogrammet, vilket bör leda till att det blir mer enhetligt och förutsägbart för
sökande samt leder till effektivisering och samsyn på lärosätena. Förväntat resultat
var en effektiviserad process med tidsbesparing och kvalitetssäkrade bedömningar
för lärosätena samt en mer transparant och ensad bedömning för de sökande.

Sammanfattning av rapporten
Syftet med projektet var att kartlägga nuvarande processer och undersöka
möjligheten att skapa samordnad bedömning av reell kompetens vad avser särskild
behörighet till termin 1 på läkarprogrammen. Målen var att
1. Utveckla en hållbar och effektiv process gällande bedömning av reell
kompetens avseende tillträde till läkarprogrammet.
2. Utveckla bedömningarna på lärosätena så att de blir mer enhetliga och
kvalitetssäkrade.
3. Genom samarbete och effektivare process skapa större transparens och
tydlighet mot de sökande.
Målen ansetts ha uppnåtts, vilket har lett till mer enhetlighet och förutsägbarhet
för sökande samt till ökad effektivisering och samsyn på lärosätena.
Hinder inom projektet har varit systemmässiga och tidsmässiga men har gått att
överbrygga. Deltagande lärosäten har arbetat mycket konstruktivt och i positiv
anda. Erfarenheterna från projektet har varit så pass positiva att lärosätena
planerar för fortsatt samarbete på liknande sätt även efter projektets slut, då utfallet
bedöms ge mervärde. Skriftlig dokumentation som kommer att fortsätta användas
är processkarta samt bedömningsgrund (praxis).
Projektmedlen har använts enligt plan. Kvar av tilldelade medel är ca 10% av
pengarna, vilka planeras att användas under 2019. Plan för fortsatt samarbete
under kommande år är framtagen.

Del 1 - Hur har det gått?
Måluppfyllelse
Målen bestod av interna mål inom lärosätena samt externa mål för sökande.
Inom projektet kan konstateras att de interna målen har uppnåtts. En samordnad
bedömning av särskild behörighet för sökande till termin 1 på läkarprogrammen på
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samtliga sju lärosäten görs nu vilket har lett till såväl effektivisering som samsyn på
lärosätena. Lärosätena har diskuterat bedömningsgrunder och samarbetar kring
granskningar. Då varje sökande i snitt söker 4 läkarprogram innebär samarbetet att
handläggningstiden i de flesta fall har minskat rejält då de flesta sökande bara
behöver bedömas en gång istället för 4 gånger.
Samarbetet har också inneburit mer ensade bedömningar vilket därmed har lett
till tydlighet för sökande. Fler bedömningar görs även tidigare under omgången
vilket även leder till tidigare information till de sökande. Projektet har inte gjort
någon undersökning av hur de sökande själva uppfattar informationen och om det
upplever den som förbättrad. Lärosätena upplever dock färre frågor från sökande
kring otydlighet och olika beslutsgrunder, vilket kan tolkas som att de sökande
faktiskt har fått tydligare information och inte behöver kontakta lärosätena i samma
grad.
Deltagande lärosäten har medverkat i projektet på ett konstruktivt och positivt sätt.
Där det tidigare inte var någon kontakt kring bedömningarna och där varje lärosäte
hanterade bedömningsfrågorna själva har vi nu ensat såväl bedömningarna, vi litar
på varandra samt har byggt upp kontaktvägar och en process.
Hinder
Hinder som har uppkommit i projektet har varit:
- Systemmässiga. Ett så genomgripande samarbete som vi inom projektet har
genomfört har identifierat olika systemmässiga problem, när ärendena ska
bedömas helt klara av handläggare på annat lärosäte än det som äger
sökalternativet. Det ligger nämligen begränsningar och kopplingar gällande
meddelanden, åtgärdskoder, köer, tjänsteanteckningar och dokument
kopplade till olika behörighetsklasser som gör att processen inte flyter helt
enkelt. Exempelvis går endast dokumentåtgärdskoder att släckas av
handläggare som är inloggade på just det lärosätet. I vår process är tanken
att en handläggare som kunnat göra en bedömning klart även ska släcka
dokumentåtgärdskoderna. Men för att göra det så måste således
handläggaren logga ut och in igen som (i värsta fall) sju olika lärosäten för att
kunna göra det handgreppet vilket förstås är ohållbart och gör att processen
inte blir så smidig som skulle önskas.
- Tidsmässiga. Att få en nationell samarbetsprocess att flyta smidigt mitt i alla
övriga nationella processer som pågår inom området är inte helt självklart.
Det är arbetstoppar lokalt och inom olika omgångar och ibland kan utsedda
handläggare ha svårt att hinna med att prioritera just denna process vilket
kan leda till att det blir svårarbetat för övriga handläggare.
Ekonomi
Projektmedlen har disponerats enligt plan. Det kvarstår drygt 450.000 kr som
planeras att användas under 2019 för fortsatt samarbete genom vidareutveckling av

SLUTRAPPORT
UTGÅVA 1
2(12)

LINKÖPINGS UNIVERSITET
STUDENTAVDELNINGEN

SLUTRAPPORT
UTGÅVA 1
3(12)

process och praxis. Även därefter planeras för fortsatt samarbete, då inom ordinarie
organisationer och budgetar, vilket är möjligt p.g.a. de effektiviseringsvinster som
projektets samarbete möjliggör.
Projektmedlen är använda enligt följande:

2017-2018

Linköpings
universitet
Uppsala
universitet
Lunds
universitet
Karolinska
institutet
Göteborgs
universitet
Örebro
universitet
Umeå
universitet
Resor/hotell
Övriga
kostnader

Totalt varav
varav utökad varav styrgrupp
projektledare/ projektgrupp/
projektgrupp handläggare
original
844 105

345 800

35 000

66 564

420 320

321 000

35 000

64 320

420 320

348 400

35 000

36 920

420 320

385 320

35 000

242 060

25 000

325 320

35 000

60 000

297 300

25 000

48 500

686 960

419 900

420 320
686 960
3 899 305
31 305

316 160

6 096
37 401

Totala
kostnader

3 936 706

Totala
intäkter

4 397 800

KVAR*

396 741

övrigt
(resor, info,
utb)

461 094

* Styrgruppsmöte 190111 kommer att leda till ytterligare kostnader för tåg, lunch etc. om ca 2000SEK

Ungefär en fjärdedel av pengarna har således gått till projektledning, inledande
planering, analyser av bedömningar och framtagning av processkartor och
bedömningsgrund. Drygt hälften av pengarna har gått till handläggning av ärenden,
inklusive deltagande i utvärdering och förslag på förbättringar. Av resterande

LINKÖPINGS UNIVERSITET
STUDENTAVDELNINGEN

fjärdedel har hälften gått till styrgruppsmöten, information, resor, konferenser etc
och hälften finns kvar att använda 2019.
Övrigt
I beslutet finns några aspekter som projektet uppmanades att ta i beaktning:
…möjligheterna för antagning för potentiella sökande. UHR vill att
tillträdesfrågan kopplas till en meritvärdesutvärdering. Medel kopplas till att
problematisera för hur reella möjligheter till antagningen kan ske till utbildningar
som är högt konkurrensutsatta, samt potentiella sökandes möjligheter att få ett
meritvärde. Detta inom ramen för alternativt urval….
Inom projektet har därför undersökts olika infallsvinklar på detta. I syfte att ta
reda på hur möjligheten att antas är för de som bedöms behöriga genom reell
kompetens granskades på Linköpings universitet
a. proportionen antal antagna vs totalt antal sökande samt
b. proportionen antal antagna via reell kompetens vs totalt antal sökande som
hade behandlats som reell kompetens.
En hösttermin antogs drygt 4% av de sökande (140/3237) medan det en vårtermin
antogs knappt 3 % av de sökande (140/4910). Antalet antagna via reell kompetens
under hela samma tidsperiod var 11 av 434 sökande vilket är 2,5%. De flesta
sökande har nämligen såväl gymnasiebetyg som högskoleprovsresultat. Det som
saknas är en eller flera behörigheter.
Projektet granskade även inför VT18 hur många som fick meritvärde ÖS, dvs inte
hade något annat meritvärde att konkurrera med när de bedömdes ha behörighet
reell kompetens. Av 150 handlagda ärenden via reell kompetens hade endast 5
personer ett ÖS-värde, övriga hade antingen betyg eller högskoleprov att
konkurrera med.
Efter diskussioner inom projektgrupp och styrgrupp beslutades därefter att
sökande som blir behöriga genom reell kompetens i princip har samma
förutsättningar som övriga sökande och att meritvärdesfrågan samt alternativt urval
inte behöver utredas vidare i ett första läge.
Möjliga utvecklingsområden
Inom området finns många trådar att arbeta vidare med för att förenkla, förtydliga
och för att utöka samarbetet. Några kvarvarande frågor är
 Skulle systemet Valda kunna användas i förlängningen, skulle det avhjälpa
en del av de systemmässiga problemen?
 Skulle det gå att beskriva behörighetskraven i form av nödvändiga
kompetenser istället för att på så sätt kunna göra behörighetsprövning mot
dessa?
 Skulle den gemensamma bedömningsgrunden på något sätt kunna
informeras till sökande?
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Skulle det vara aktuellt med samarbete kring antagning till senare del på
program på liknande sätt?
Fortsatt utredning skulle kunna göras av den lilla skara som fortfarande
bedöms på resp. lärosäte, d.v.s. ej samordnat. I VT2019 var det 28 personer
av 519 obehöriga förstahandssökande som omfördelades för bedömning av
respektive lärosäte. Dessa 28 kan fortsätta analyseras för att se hur
bedömningsgrunden skulle kunna utvecklas, ifall det finns behov av andra
valideringssätt än dokumentprövning som skulle behövas (test, intervjuer?)
etc.

Del 2 - frågor från utlysningen av projektmedel.


Bidrar projektet till utvecklingen av en varaktig struktur? JA
En gemensam process och en gemensam bedömningsgrund är framtagen
och används med tidsvinst och samarbete som följd.



Har resultat inom projektet börjat spridas? JA
Ja, se punkten ovan.



Beskriv hur resultatet följs upp.
Efter varje antagningsomgång har bedömningen analyserats och
förbättringar gjorts i process och bedömningsgrund. I projektets plan för
fortsatt arbete föreslås ett fortsatt arbete med ständig uppföljning och
förbättringar.



Kan en gemensam information till sökande och potentiella sökande av reell
kompetens stödja er fortsatta process? Här avses delprojekt information
och den informationsrekommendation som UHR tar fram och flera
universitet och högskolor deltar. NJA.
Projektet avser en specificerad bedömning. Möjligen skulle generell
information kring valideringsprocessen samt dokumentationskrav etc för
meriter vara behjälplig. Projektet kan internt se över ev informationstexter
som alla sju lärosäten kan använda sig av.



Har man inom projektet använt sig av sakkunniga? NEJ
Inom projektet har ej akademiskt sakkunniga använts som en stående del i
den nya processen. Däremot har ämnesansvariga/liknande tillfrågats vid
kluriga fall eller komplicerade bedömningar, då som ett led i respektive
lärosätes bedömning.



Knyter projektet an till ordinarie vägledningsarbete vid
universitetet/högskolan? NEJ
Men fortsatt process och arbete kommer att involvera vägledare på
lärosätena.



Vilka eventuella hinder i er ordinarie struktur har projektet stött på och
vad har gjorts för att undanröja dessa? Finns det fortsatta hinder som
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måste undanröjas?
- Inom projektet har identifierats ett antal systemförbättringar som skulle
underlätta samverkan mellan lärosätena. Dessa har lämnats in till UHR
systemförvaltning.
- Tidsmässiga problem har identifierats. Olika lärosäten önskar göra
bedömning vid något olika tidpunkter vilket kan ställa till det för andra
lärosäten eller skapa ojämn fördelning. Dock – den nya samordnade
processen har inneburit tidsbesparing för samtliga lärosäten, men möjligen
inte lika mycket för alla.


Har samverkan mellan universitet och/eller högskola och andra aktörer
uppstått inom ramen för projektet? JA
Tidigare samverkade inte dessa sju lärosäten om någon bedömning inom
läkarprogrammen alls. Nu arbetar lärosätena tillsammans med högt
förtroende för varandras bedömningar och med gemensamt framtagna
bedömningsgrunder.



Vilka åtgärder har undertecknare av projektansökan vidtagit (eller
kommer att vidta) för att föra in projektresultatet i er ordinarie struktur?
I plan för fortsatt arbete för projektet föreslås ett fortsatt arbetssätt när
projektet övergår i ordinarie linjearbete. Samtliga lärosäten önskar fortsatt
samarbete och en fortsatt utveckling av process och bedömningsgrund. För
att kunna hålla i det krävs även fortsättningsvis att någon håller ihop och
driver processen, vilket skulle kunna alterneras mellan lärosätena fr.o.m.
2020. Se bilaga.

Del 3 – Övriga frågor
De frågor nedan som är relevanta för ert projekt, är de besvarade?


Har nya riktlinjer, ny organisation och/eller nya roller byggts upp?
Ja, ny samordnad process med nya bedömningsgrunder (riktlinjer) har
byggts upp.



Samverkan: har metoder, modeller och/eller good practise tagits fram?
Finns nationella bedömargrupper, samverkan för beredning av ärenden?
Finns stödmaterial?
Ja, såväl processkarta som bedömningsgrunder finns framtagna.

Bilagor:
1. Fortsatt projektsamarbete
2. Processkarta
3. Bedömningsgrund
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Plan för fortsatt projektsamarbete under 2019 och
utkast till därefter kommande samarbete
Inledning
Projekt reell kompetens läkare har pågått under ca 1,5 år (juni 2017-dec 2018) och
under denna period har arbetats fram en gemensam process och en gemensam
bedömningsgrund.
Det är dock viktigt att fortsätta utveckla såväl process som bedömningsgrund. Det
kan vara systemförändringar som kräver en förändring i processen eller att
förbättringar kan göras. Den handlar också om gemensamma erfarenheter och ett
hela tiden utökat förtroende att acceptera varandras bedömningar varpå
bedömningsgrunderna kan vidgas och därmed täcka in fler meriter.
Projektet tilldelades 4.397.800SEK för 2017-2018. Av dessa medel finns drygt
450.000SEK kvar.
Planen för fortsatt samarbete är uppdelad i två delar, varav den del som rör 2019
beslutas av styrgrupp 190111 och den del som rör fortsatt förvaltning kommer att
beslutas av styrgrupp under hösten 2019.

Fortsatt samarbete
Fortsatt samarbete är uppdelat i två delar; 2019 samt tiden därefter.

2019 - beslut
Några ytterligare medel kommer ej att tillföras projektet, utan det är kvarvarande
medel från 2018 som används. Befintlig projektledare fortsätter att driva projektet,
dock med mindre omfattning (ca 10%). Projektledaren ansvarar för att fortsätta
driva projektet samt kalla till möten och ta fram underlag och göra analyser.
Projektledaren ska även ta fram en övergripande tidplan för det gemensamma
arbetet samt en checklista för vad som behöver göras, i syfte att underlätta för
kommande samarbete.
Därutöver får lärosätena ett mindre belopp (motsvarande ca 5%) att använda till
diskussioner, samarbete, utveckling av process och bedömningsunderlag etc. Varje
lärosäte ska vara beredd att delta i projektet med en erfaren handläggare till dessa
diskussioner. Gruppen av handläggare träffas fysiskt en gång under våren inför
HT2019 (mars) och en gång under hösten inför VT2020 (sept).
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Varje lärosäte ska även vara beredd att delta med en person på möte på mer
strategisk nivå, på styrgruppsmöte. Styrgruppen träffas en gång under hösten för
avstämning av arbetet under året samt fortsatt planering inför kommande år. På
detta möte kommer även fortsatt samarbete att fastslås.

2019 - budget
LiU
UMU
GU
KI
LU
UU
ORU
TOTALT

Proj.ledning Handläggning Resor mm
120000
45000
45000
45000
45000
45000
45000
45000
120000
315000
10000
445000

2019 - mål
Projektets mål under 2019 är att
- Fortsätta analysera och förbättra den gemensamma processen.
- Fortsätta utveckla och utöka den gemensamma bedömningsgrunden.
- Ta fram dokument samt en plan för att samarbetet ska fungera
fortsättningsvis – tidplan, checklista mm.
- Utvärdera och planera för att samarbetet fr.o.m. 2020 kan lyftas in i
ordinarie handläggningsprocesser och budget på lärosätena.

Fr.o.m. 2020 – inledande tankar
Då den gemensamma processen beräknas effektivisera arbetet fr.o.m. 2020 så
behövs inga särskilda medel tillsättas utan deltagande och bedömning kan ske inom
ordinarie verksamhet och budget. Beslut om samarbete fr.o.m. 2020 tas på
styrgruppsmöte under hösten 2019.
Möjligt förslag är att lärosätena turas om att vara sammanhållande för samarbetet,
då det bedöms behövas någon som håller ihop samarbetet, uppdaterar processkarta
och praxis samt håller i möten och analyser. Övriga lärosäten måste tillse att
tillhandahålla minst en handläggare som kan delta i diskussioner, utveckling av
process och bedömningsunderlag etc. Lämpligen hålls minst ett fysiskt möte per år
även fortsättningsvis.
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År

Ansvarigt lärosäte som är sammanhållande

jan2020-jan2021

Linköpings universitet

feb2021-jan2022

Göteborgs universitet

feb2022-jan2023

Umeå universitet

feb2023-jan2024

Karolinska Institutet

feb2024-jan2025

Lunds universitet

feb2025-jan2026

Uppsala universitet

feb2026-jan2027

Örebro universitet

Respektive lärosäte ansvarar under sitt år för att kalla till ev möten, uppdatera
material enligt överenskommelser, informera berörda och hålla ihop analys och
förbättringsarbete. Lärosätet ansvarar också för överlämning till nästa lärosäte.

2018-12-10
DNR LIU-2017-02883
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Process samarbete reko läkare VT2019 – process 181016
Meddelanden finns upplagda
sedan HT2018.

Medd 7RKKOM: Du har ansökt om
prövning av reell kompetens/undantag.
Relevant motivering eller handlingar har
inte bifogats. Om du önskar komplettera
med handlingar som styrker din
kompetens ska detta göras snarast,
genom uppladdning på antagning.se/
Mina sidor eller skickas till
Antagningsservice, R 312, 106 53
STOCKHOLM. I nuläget är vår
sammanvägda bedömning att du är
obehörig. Du har inte heller medgivits
undantag.

Åtgärdskoder måste läggas
upp på varje lärosäte, se ruta
nedan. Stoppar för urval, typ 7,
Sökalt lokal ÅK

Särskild kö för
omfördelningsÅK måste
uppdateras med den nya ÅK
från ovanstående ruta.

Om meriter saknas
helt/till stor del bekräfta obehörighet.
Koppla medd 7RKKOM
på ”Hela anmälan”om
sökande ansökt om
reko/undantag i
VT2019. (Sök fram via
sökfönster och klicka i
org UHR för att få fram
medd.)
Visa ”Direkt” och
Publicera.

Om obehörig - bekräfta
obehörighet. Koppla
medd 7RKNEJ på ”Hela
anmälan” ifall sökande
har ansökt om reko/
undantag i VT2019. Visa
”Direkt”, publicera.

Sökande gör
anmälan
Lärosätena lägger in behörighet
för de alternativa användarprofil
från de övriga sex lärosätena.

Det lärosäte som
först får upp
ärendet i sin kö gör
en intitial
bedömning,
oavsett vilket prio
det egna lärosätet
har.

Finns tillräckligt
underlag för
bedömning av
särskild
behörighet?

Åtgärdskod för omfördelning, kopplas på Aktuellt
sökalternativ (en per aktuellt lärosäte).
Praxisunderlag att användas vid
bedömning uppdateras av
projektgruppen.
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Om behörig enl
bed.handbok/
förordning - gör
behörig

JA

Om behörighet ej går
att bedöma enligt
bed.handbok eller
praxisunderlag….

Särskilda ärendeköer finns
redan för bedömning av
läkarprogrammet där SBobehörighetsÅK ingår.

13RKL Projekt Reko läkare Göteborg
28RKL Projekt Reko läkare Karolinska
30RKL: Projekt Reko läkare Linköping
32RKK Projekt Reko läkare Lund
42RKK Projekt Reko läkare Umeå
43RKL Projekt Reko läkare Uppsala
46RKL Projekt Reko läkare Örebro

Medd 7RKBI: Särskilda
obehörighetskrav som inte
har uppfyllts: Kemi B/2, Fysik
B/2 samt Matematik D/4.

Medd 7RKOV (bör modifieras
före publicering): Särskilda
obehörighetskrav som inte
har uppfyllts: Biologi B/2,
Kemi B/2, Fysik B/2 samt
Matematik D/4.

Om behörig till ett/några av beh.kraven
bed.handbok/förordning- gör obehörig.
Kryssa i ruta ”visa standardinfo” och
koppla
medd 7RKBI eller 7RKOV på ”Hela
anmälan” och visa ”Direkt”, publicera.

NEJ
Lärosätena lägger upp
alternativ användarprofil för
utvalda handläggare från de sju
lärosätena.

Medd 7RKNEJ: Du har ansökt om
prövning av reell kompetens/
undantag. Efter en sammanvägd
bedömning av dina meriter och de
handlingar som är inskickade har du
bedömts obehörig. Du har inte heller
medgivits undantag.

Om behörig enl
praxisunderlag - gör
behörig genom reell
kompetens.

Koppla tjänsteanteckning
enligt mall för
ärenden som är
fall för reko
eller undantag.

Bedöm klart på egna lärosätet och
koppla åtgärdskod för övriga lärosäte,
skriv tjänsteanteckning (fritext).

Om bedömning inte kan göras direkt,
koppla åtgärdskod på egna och övriga
lärosäten, skriv tjänsteanteckning
(fritext).

Kryssa ur dokåk om
dokument ej
påverkar
övriga sökalt.
(Tyvärr måste
du logga ut och
in som resp
lärosäte för att
kunna göra
det).
Gör det åtm. på
eget lärosäte.

Sökande får
besked.

Resp lärosäte fattar beslut
kring eget alternativ
(behörig eller undantag i normalfallet,
reell kompetens om sökande tidigare
har fått detta beslut alt obehörig).
Omfördelnings-ÅK tas bort för eget
lärosäte (t.ex. 30RKL)
efter fattat beslut.
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Bilaga 14
Anneli Andersson
Projektledare
E-mail: aan@du.se

2019-01-15

Slutrapport till UHR – Validering av reell kompetens
Mycket kort beskrivning av projektet
Syftet med projektet vid Högskolan Dalarna var att metodiskt bygga upp en hållbar
organisatorisk och kvalitetssäkrad organisation och struktur för arbete med validering av reell
kompetens vid lärosätet samt att samverka med UHR i projekten Information, IT-stöd och
Organisation och roller.

Kort sammanfattning av rapporten
Flera delar som projektet var beroende av var inte helt klara vid projekttidens slut. Bland
annat kan nämnas förseningar i UHR:s projekt med IT-stöd och rekommendationer för
information. Även viss turbulens i det interna arbetet har påverkat resultatet. Hit hör
exempelvis förändringar i projektledningen, sen igångsättning med framtagande av
vägledningsguider för akademiernas arbete att ta fram mål- och kompetensbeskrivningar.
Även det faktum att några beslut utifrån förslag till förändringar i Valideringsdelegationens
delbetänkande ännu inte fattats har gjort att de förslag till processer som projektet tagit fram
i dagsläget inte är helt optimala och vissa steg i processerna kan komma att förändras
framöver.
Utifrån detta ändrades projektets mål till att ett förslag till en hållbar organisatorisk och
kvalitetssäkrar struktur och organisation för arbete med validering av reell kompetens vid
lärosätet skulle redovisas. Initialt var förhoppningen att strukturen redan skulle vara
implementerad. Resultatet av projektarbetet kommer i stället implementeras i ett nytt
projekt vid Högskolan Dalarna, Implementeringsprojektet, som kommer att pågå under hela
2019. Detta finansieras med kvarvarande medel från UHR samt lärosätets egna medel.
I projektresultatet finns beskrivna processer för tillträde och tillgodoräknande med
tydliggörande av ansvar och roller. Processerna för tillträde och tillgodoräknande förutsätter
att det finns tydliga beskrivningar av vilken kompetens som krävs för att ha förutsättning att
klara en utbildning samt att utbildningsmålen är tydligt definierade i kurs- och
utbildningsplaner. Detta är avgörande för kvalitativa bedömningar, dvs att de kartlagda
kompetenserna har något relevant att mätas mot. De definierade processerna kommer att
utvecklas i takt med arbetet att ta fram mål- och kompetensbeskrivningar för Högskolan
Dalarnas utbildningar.
I implementeringsprojektet ingår bland annat en kommunikationsplan innehållande interna
informations- och utbildningsinsatser, utveckling av manualer och checklistor samt
framtagande av metoder och modeller för kartläggning.

1

Del 1 - Hur har det gått?
Har de mål som sattes upp för projektet uppnåtts
Ambitionen med ansökan om ekonomiska medel från UHR var genomförande av uppdraget
att utveckla arbetet med validering av reell kompetens som ett projekt inom HDa och knyta
medarbetare som även deltog i vissa av UHR:s delprojekt till det lokala projektet. Avsikten var
att möjliggöra en högre kvalitet på det interna arbetet, där kunskaper från delprojekten
kunde tillgodogöras. Detta skulle även ges den legitimitet för projektet som krävdes internt då
validering hittills setts som svårt, resurskrävande och att inte ge ekonomisk ersättning för
arbetet.
Målet med projektet var att ha en organisation och struktur på plats vid projekttidens slut
2018-12-31. Det lyckades vi inte riktigt med utan projektet har istället tagit fram ett förslag.
Förslaget kommer att utvecklas vidare i kommande Implementeringsprojekt.
Medarbetare har dels ingått i det lokala projektet, dels deltagit i delprojekt vid UHR:
Information, IT-stöd och Organisation och roller. Viktiga kunskaper från dessa delprojekt har
bidragit till resultatet.

Avvikelser från förväntat resultat
Det förslag till struktur och processer som projektresultatet presenterade, spås att efter
implementering leda till varaktiga strukturer och ingå som en naturlig del i lärosätets ordinarie
processer. Implementeringsprojektet pågår till och med 2019-12-31.
De problem projektet sett är att det ena förutsätter det andra och är någon del oklar, har det
påverkat utvecklingen inom projektet.
Detta gör att de mål som sattes upp till sin helhet ej har uppnåtts. Svårigheten att nå målet
och ha en varaktig struktur på plats efter projekttidens slut beror på flera orsaker. Bland
annat:
 Flera byten av projektledare i det lokala projektet har medfört förseningar
 Osäkerhet i projektledningen har medfört sen igångsättning med framtagande
av vägledningsguider för akademiernas arbete att ta fram mål- och
kompetensbeskrivningar. Att se över lärandemål och tillträdeskrav är av stor
betydelse vid bedömningar av reell kompetens och avgörande om de
processer som projektet arbetat fram ska kunna ses som legitima, rättssäkra
och transparenta
 Förseningar i UHR:s delprojekt, exempelvis IT-stöd och rekommendationer för
information, gör att det framtagna resultatet till viss del kommer att behöva
ändras när de projekten är klara
 De förändringar som Valideringsdelegationens föreslagit i sitt delbetänkande
Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande (SOU
2018:29)
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Har det funnits hinder som har varit svåra att förutse?
Ett hinder är att projektet tre gånger bytt projektledare vilket föranlett omtag och att
projektet inte kunnat hålla tidsramen. Ett annat har varit tillgång till personal på akademierna.
Svårigheten att förändra processer och ”trögheten” inom akademierna i arbetet med att
formulera lärandemål utifrån ett mer utvecklande sätt att se på kunskaper – förskjutningen
från utbildning till lärande, från kursplaner till läranderesultat har även det varit hinder i
projektarbetet och lett till förseningar.
Avsaknad av resultat från vissa av UHR:s delprojekt har till viss del hindrat den ursprungliga
planen och inte minst det rådande parlamentariska läget.

Har ni kunnat disponera projektmedlen enligt plan?
Projektmedlen har disponerats enligt plan och där projektledaren varit ytterst ansvarig.
Kvarvarande medel övergår till Implementeringsprojektet.

Del 2 – Bidrar projektet till utvecklingen av en varaktig struktur?
Avgörande för projektets framåtskridande har varit att projektets deltagare från förvaltningen
har kunnat frigöras från sina ordinarie tjänster genom de ekonomiska projektmedlen. Vidare
att projektet haft en styrgrupp med representanter från förvaltningsledning och akademier
som sett möjligheter i stället för hinder. Väsentliga delar av det som idag inte fungerar
optimalt har synliggjorts vilket innebär att det med styrgruppens stöd framöver kan göras
nödvändiga förändringar. Ovanstående anses öka chanserna att nå en varaktig struktur
samtidigt som det interna kvalitetsarbetet stärks.

Har resultat inom projektet börjat spridas?
De avvikelser och förseningar som beskrivits tidigare i denna rapport har gjort att resultatet
från projektet kommer att ske inom det kommande Implementeringsprojektet.
Exempel på aktiviteter inom kommande implementeringsprojekt är:







Seminarier och workshops för akademierna
Implementering av processerna för tillträde och tillgodoräknande
Utveckla kartläggningsprocessen och metoder
Ta fram mål- och kompetensbeskrivningar inom akademin
Ta fram manualer och checklistor
Fortsatt samarbete inom Nätverk Norrland och utveckling av det regionala samarbetet
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Beskriv hur resultatet följs upp
Resultatet följs upp i det implementeringsprojekt som direkt följer på det nyss avslutade
Valideringsprojektet. Styrgruppen har beslutat att på varaktig basis tillsätta en
valideringssamordnare med uppgift att omvärldsbevaka, implementera praxis vid lärosätet,
uppdatera och sprida information om validering, samt att vara kontaktperson internt och
externt i valideringsfrågor.
De nya processerna för validering av reell kompetens förs in i ordinarie
kvalitetssäkringssystem vid Högskolan Dalarna samt användning av Quality Model for
Validation in the Northern Countries för utveckling av kvaliteten.

Kan en gemensam information till sökande och potentiella sökande av
reell kompetens stödja er fortsatta process? Här avses delprojekt
information och den informationsrekommendation som UHR tar fram
och flera universitet och högskolor deltar.
Utifrån delprojektets mål om samlad och enhetlig information ser vi en stor fördel i att det
målet uppfylls. De är viktigt både utifrån den sökandes men även vidareinformatörers
perspektiv.

Har man inom projektet använt sig av sakkunniga?
Vid utveckling av processer för tillträde och tillgodoräknande har antagningshandläggare,
handläggare för tillgodoräkningar, examenshandläggare, studievägledare samt representanter
från akademierna deltagit. För utveckling av mål- och kompetensbeskrivningar har
studievägledare och representanter från akademierna deltagit.

Knyter projektet an till ordinarie vägledningsarbete vid
universitetet/högskolan?
Projektet har föreslagit att det i samtliga studievägledares arbetsbeskrivningar ska ingå
kompetenskartläggning vilket också har beslutats. Studievägledningen kommer initialt att
satsa på utbildning och även fortsätta arbetet med att ta fram modeller och metoder för
kartläggning.
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Vilka eventuella hinder i er ordinarie struktur har projektet stött på
och vad har gjorts för att undanröja dessa? Finns det fortsatta hinder
som måste undanröjas?
Utifrån begreppet ”En väg in” har antagningsprocessen varit det mest problematiska i att hitta
nya och tydliga strukturer. Angående antagningshandläggning har inte något djupare
utvecklingsarbete gjorts under lång tid tillbaka vilket medfört att projektet utgått från kärnan i
antagningsprocessen och utifrån det byggt upp ett förslag. Revidering och efterlevnad av olika
styrdokument har också synliggjorts och kommer tas om hand på ett högre plan i
organisationen.

Har samverkan mellan universitet och/eller högskola och andra
aktörer uppstått inom ramen för projektet?
Inom ramen för delprojektet ”Organisation och roller” har Nätverk Norrland skapats.
Nätverket består av Umeå universitet, Mittuniversitetet, Luleå tekniska universitet och till viss
del även Högskolan i Gävle. Ett regionalt nätverk har också bildats ”Valideringsnätverk
Dalarna” och som Högskolan Dalarna deltar i. Nätverket har ett strategiskt ansvar och
företräder respektive aktörs operativa arbete och där huvudsakligt fokus är att stötta och
främja validering i regionen.

Vilka åtgärder har undertecknare av projektansökan vidtagit (eller
kommer att vidta) för att föra in projektresultatet i er ordinarie
struktur?
De beslutspunkter och förslag till förändringar som anges i slutrapporten ger förutsättningar
att införa projektresultatet i den ordinarie strukturen och kommer kontinuerligt att diskuteras
med styrgruppen för implementeringsprojektet. Sammanfattningsvis är styrgruppen mycket
positiva till projektgruppens arbete och anger det viktiga i att resultatet nu förs in i den
ordinarie strukturen. Gruppen medverkar också till att akademierna får förutsättningar att
fördjupa sig i kunskapers värde samt utföra rättssäkra bedömningar för validering av reell
kompetens.

Del 3 – Övriga frågor
Har nya riktlinjer, ny organisation och/eller nya roller byggts upp?
Projektet har tagit fasta på att utveckla styrdokument och interna rutiner i förhållande till
Quality Model for Validation in the Nordic Countries i strävan att kvalitetssäkra processerna
för validering.
Nya roller i form av samordnare för validering och kompetenskartläggare presenterades i
förslaget samt förslag till förtydligande av rollen som ämnes/huvudområdesföreträdare och
programansvariga.
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Samverkan: har metoder, modeller och/eller good practise tagits
fram? Finns nationella bedömargrupper, samverkan för beredning av
ärenden? Finns stödmaterial?
Inom Nätverk Norrland har flera diskussioner förts som har drivit projektarbetet framåt. Ett
fortsatt samarbete som diskuterats gäller exempelvis framtagande av målbeskrivningar för
vissa yrkesprogram.
Inom lärosätet finns i nuläget ansökningar av validering som organiseras i form av piloter i
syfte att ta fram goda exempel för kommande arbete. Uppföljning och redovisning av dessa
kommer att ske i Implementeringsprojektet och även diskuteras och spridas i första hand
inom nätverket.
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Slutrapport	
  projekt	
  Vägen	
  till	
  validering
Kort	
  beskrivning	
  av	
  projektet	
  
Som	
  komplement	
  till	
  de	
  redan	
  pågående	
  projekten	
  inom	
  ramen	
  för	
  
plattformen	
  OpenEdu@LU	
  kommer	
  följande	
  projekt	
  samarbeta	
  med	
  
regionens	
  folkhögskolor	
  och	
  Folkuniversitetet	
  för	
  att	
  ta	
  fram	
  en	
  modell	
  
där	
  det	
  är	
  möjligt	
  att	
  göra	
  bedömningar	
  av	
  kompetens	
  baserade	
  på	
  
både	
  utbildningsinsatser	
  och	
  prov.	
  I	
  modellen	
  ingår	
  individuella	
  
kompletteringskartläggningar	
  för	
  personer	
  som	
  vill	
  genomgå	
  en	
  
valideringsprocess	
  i	
  syfte	
  att	
  möjliggöra	
  antagning	
  till	
  
utbildningsplatser	
  vid	
  Lunds	
  universitet.	
  	
  
Det	
  finns	
  ett	
  behov	
  av	
  att	
  dels	
  tillgodose	
  nyanlända	
  personer	
  med	
  
akademisk	
  utbildning	
  men	
  bristande	
  utbildningsdokumentation	
  en	
  väg	
  
till	
  universitetsutbildning	
  och	
  dels	
  utveckla	
  metoder	
  som	
  kan	
  bredda	
  
rekryteringen	
  till	
  universitetet	
  genom	
  att	
  validera	
  reella	
  kompetenser.	
  
Sammanfattning	
  av	
  rapporten	
  
Det	
  huvudsakliga	
  arbetet	
  i	
  projektet	
  har	
  hittills	
  handlat	
  om	
  att	
  nå	
  fram	
  
till	
  en	
  modell	
  för	
  hur	
  projektet	
  skall	
  kunna	
  ta	
  tillvara	
  de	
  personer	
  som	
  
ansökt	
  om	
  prövning	
  av	
  reell	
  kompetens	
  men	
  bara	
  bedömts	
  ha	
  partiell	
  
kvalifikation	
  för	
  behörighet.	
  Det	
  vi	
  främst	
  arbetat	
  med	
  har	
  vi	
  kallat	
  
collegeutbildning	
  för	
  blivande	
  samhällsvetare	
  med	
  
migrationsbakgrund.	
  Collegeåret	
  är	
  ett	
  samarbete	
  mellan	
  Lunds	
  
universitet,	
  Folkuniversitetet	
  och	
  folkhögskolorna	
  Hvilan	
  och	
  Östra	
  
Grevie	
  som	
  syftar	
  till	
  att	
  ge	
  en	
  unik	
  studiegång,	
  en	
  bro	
  mellan	
  
gymnasiet	
  och	
  universitetet.	
  
Collegeåret	
  vänder	
  sig	
  till	
  de	
  som	
  behöver	
  komplettera	
  eller	
  uppdatera	
  
delar	
  av	
  sin	
  behörighet	
  för	
  att	
  bli	
  antagna	
  till	
  utbildningar	
  vid	
  Lunds	
  
universitet.	
  I	
  första	
  hand	
  är	
  utbildningen	
  ett	
  stöd	
  till	
  snabbare	
  
integration	
  av	
  nyanlända	
  som	
  har	
  delar	
  eller	
  hel	
  examen	
  från	
  utlandet.	
  
Collegeåret	
  behandlar	
  olika	
  förhållningssätt	
  och	
  strategier	
  när	
  det	
  
gäller	
  lärande	
  och	
  kunskapsbildning,	
  som	
  syftar	
  till	
  att	
  underlätta	
  
högskolestudier.	
  Vidare	
  får	
  kursdeltagarna	
  möjlighet	
  att	
  utveckla	
  sin	
  
förmåga	
  att	
  använda	
  språket	
  i	
  tal	
  och	
  skrift	
  i	
  olika	
  sammanhang.	
  Den	
  

behörighetsgivande	
  utbildningen	
  kopplas	
  till	
  prov	
  som	
  kan	
  avgöra	
  om	
  
den	
  sökande	
  har	
  förutsättningar	
  att	
  genomgå	
  utbildningen.	
  
Provresultatet,	
  tillsammans	
  med	
  ett	
  omdöme	
  från	
  den	
  
behörighetsgivande	
  utbildningen,	
  ger	
  individen	
  platsgaranti	
  till	
  några	
  
utbildningar	
  på	
  samhällsvetenskapliga	
  fakulteten	
  vid	
  ansökan	
  till	
  
universitetet.	
  

Del	
  1	
  -‐	
  Hur	
  har	
  det	
  gått?	
  
Måluppfyllelse	
  och	
  hinder	
  
Arbetet	
  med	
  att	
  utveckla	
  en	
  modell	
  och	
  ett	
  förslag	
  på	
  utbildning	
  har	
  
gått	
  bra.	
  Vi	
  känner	
  oss	
  redo	
  att	
  ta	
  emot	
  deltagare	
  för	
  att	
  pröva	
  
modellens	
  hållbarhet.	
  Det	
  finns	
  emellertid	
  hinder.	
  I	
  det	
  förslag	
  till	
  
process	
  för	
  hantering	
  av	
  reell	
  kompetens	
  som	
  Lunds	
  universitet	
  arbetat	
  
fram	
  saknar	
  fortfarande	
  ett	
  rektorsbeslut.	
  Detta	
  gör	
  att	
  den	
  tänkta	
  
rekryteringen	
  av	
  deltagare	
  inte	
  kan	
  göras	
  helt	
  som	
  planerat.	
  	
  
Vår	
  tanke	
  var	
  att	
  fånga	
  upp	
  ansökningar	
  som	
  efter	
  
valideringsprocessen	
  blivit	
  bedömda	
  som	
  partiellt	
  kvalificerade	
  och	
  
erbjuda	
  en	
  kompletterande	
  utbildning	
  för	
  behörighet	
  (inom	
  den	
  ganska	
  
snäva	
  ramen	
  att	
  man	
  vill	
  läsa	
  ett	
  samhällsvetenskapligt	
  ämne).	
  I	
  
dagsläget	
  söker	
  vi	
  därför	
  deltagare	
  på	
  flera	
  olika	
  håll	
  utan	
  större	
  
framgång.	
  När	
  projektet	
  startade	
  antog	
  vi	
  att	
  antalet	
  intresserade	
  var	
  
mycket	
  större	
  (eller	
  att	
  vi	
  hade	
  rätt	
  kanaler	
  att	
  nu	
  ut	
  i).	
  Vi	
  har	
  därför	
  
försökt	
  arbeta	
  fram	
  ett	
  ”reklamblad”	
  för	
  att	
  bättre	
  kunna	
  sprida	
  vårt	
  
komplement	
  till	
  den	
  ordinarie	
  valideringsprocessen	
  och	
  har,	
  inom	
  
projektet,	
  börjat	
  arbeta	
  mer	
  aktivt	
  med	
  att	
  urskilja	
  potentiella	
  
deltagare.	
  	
  
Eftersom	
  rekrytering	
  av	
  deltagare	
  har	
  varit	
  ett	
  av	
  de	
  viktigaste	
  målen	
  
med	
  projektet	
  får	
  man	
  nog	
  konstatera	
  att	
  projektet	
  inte	
  nått	
  sina	
  mål.	
  
Med	
  det	
  sagt	
  har	
  arbetet	
  med	
  att	
  ta	
  fram	
  en	
  kompletterande	
  utbildning,	
  
som	
  strävar	
  efter	
  att	
  erbjuda	
  nödvändiga	
  kompetenser	
  för	
  tillträde,	
  gått	
  
bra	
  och	
  vi	
  har	
  också	
  lyckats	
  förankra	
  modellen	
  och	
  utbildningen	
  på	
  
samhällsvetenskaplig	
  fakultet.	
  Det	
  finns	
  med	
  andra	
  ord	
  förutsättningar	
  
att	
  komplettera	
  Lunds	
  universitets	
  föreslagna	
  process	
  för	
  hantering	
  av	
  
reell	
  kompetens	
  med	
  ett	
  liv	
  efter	
  bedömningen	
  även	
  om	
  man	
  inte	
  anses	
  
fullt	
  kvalificerad.	
  Vi	
  fortsätter	
  därför	
  arbetet	
  under	
  2019	
  och	
  har	
  skjutit	
  
över	
  en	
  del	
  av	
  projektmedlen	
  till	
  detta	
  ändamål.	
  
Ekonomi	
  
I	
  stort	
  sett	
  har	
  vi	
  disponerat	
  projektmedlen	
  som	
  planerat.	
  Eftersom	
  
ingen	
  utbildning	
  har	
  kommit	
  igång	
  har	
  vi	
  skjutit	
  över	
  medel	
  till	
  2019	
  
som	
  stöd	
  i	
  kursuppstartandet.	
  Arbetsgruppen	
  kommer	
  också	
  att	
  
fortsätta	
  att	
  arbeta	
  med	
  att	
  bevaka	
  UHR´s	
  arbete	
  med	
  behörighetsprov	
  
som	
  vi	
  ser	
  som	
  viktigt	
  för	
  projektets	
  utveckling.	
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3	
  

Möjlig	
  utveckling	
  
Regeringen	
  har	
  under	
  sommaren	
  2018	
  beslutat	
  om	
  två	
  nya	
  
förordningar	
  av	
  stor	
  betydelse	
  för	
  projektet	
  Vägen	
  till	
  validering:	
  
Förordning	
  (2018:1519)	
  om	
  behörighetsgivande	
  och	
  
högskoleintroducerande	
  utbildning	
  
Förordning	
  (2018:1510)	
  om	
  försöksverksamhet	
  med	
  behörighetsprov	
  
för	
  tillträde	
  till	
  högskoleutbildning	
  
När	
  det	
  gäller	
  regelverket	
  för	
  det	
  nya	
  behörighetsprovet	
  så	
  kan	
  
innehållet	
  sammanfattas	
  som	
  att	
  i)	
  UHR	
  får	
  ansvaret	
  att	
  ta	
  fram	
  provet,	
  
ii) UHR	
  genomför	
  provet,	
  iii)	
  UHR	
  beslutar	
  om	
  provresultat,	
  iv)	
  det	
  blir
ett	
  prov	
  för	
  hela	
  landet	
  som	
  används	
  av	
  alla	
  universitet	
  och	
  högskolor
som	
  omfattas	
  av	
  högskolelagen	
  (1992:1434),	
  v)	
  en	
  åldersgräns	
  på	
  24	
  år
införs	
  på	
  deltagarna	
  och	
  vi)	
  förordningen	
  träder	
  i	
  kraft	
  den	
  1	
  januari
2022	
  och	
  upphör	
  att	
  gälla	
  vid	
  utgången	
  av	
  2023	
  och	
  vii)	
  ett	
  godkänt
resultat	
  på	
  behörighetsprovet	
  ska	
  vara	
  giltigt	
  även	
  i	
  tiden	
  därefter.
Projektet	
  Vägen	
  till	
  validering	
  hade	
  som	
  sin	
  utgångspunkt	
  det	
  förslaget
som	
  Tillträdesutredningen	
  lade	
  fram.	
  Förslaget	
  innehöll	
  pilotprojekt
med	
  behörighetsprov	
  som	
  lärosätena	
  skulle	
  utforma	
  och	
  som	
  skulle	
  ge
meritvärde	
  i	
  urvalet.	
  Meritvärdet	
  skulle	
  utformas	
  i	
  stil	
  med	
  den
betygsskalan	
  som	
  används	
  av	
  folkhögskolorna	
  i	
  den	
  särskilda
urvalsgruppen	
  för	
  folkhögskolemeriter.
Eftersom	
  förslaget	
  från	
  Tillträdesutredningen	
  inte	
  kommer	
  att	
  
genomföras	
  måste	
  projektet	
  se	
  över	
  efter	
  andra	
  alternativ.	
  
Ett	
  alternativ	
  för	
  projektet	
  är	
  att	
  erbjuda	
  förberedande	
  utbildning	
  som	
  
sedan	
  avslutas	
  med	
  det	
  behörighetsprovet	
  som	
  UHR	
  ansvarar	
  för	
  och	
  
betygsätter.	
  Nackdelen	
  är	
  att	
  vi	
  inte	
  kan	
  direkt	
  påverkade	
  utformning	
  
av	
  provet.	
  En	
  annan	
  nackdel	
  kan	
  vara	
  åldersgränsen	
  som	
  är	
  satt	
  på	
  24	
  
år	
  för	
  deltagandet.	
  
Ett	
  annat	
  alternativ	
  är	
  att	
  LU	
  tillsammans	
  med	
  folkhögskolorna	
  och	
  
folkuniversitetet	
  genomför	
  utbildning	
  enligt	
  de	
  nya	
  föreskrifterna	
  om	
  
behörighetsgivande	
  och	
  högskoleintroducerandeutbildningar.	
  Projektet	
  
kan	
  utnyttja	
  de	
  nya	
  möjligheterna	
  att	
  i	
  utbildningen	
  kunna	
  kombinera	
  
både	
  grundläggande	
  och	
  särskild	
  behörighet	
  samt	
  att	
  vara	
  
högskoleintroducerande.	
  
Det	
  nya	
  regelverket	
  kan	
  sammanfattas	
  som	
  följande.	
  Syftet	
  för	
  
utbildningen	
  ska	
  vara	
  att	
  rekrytera	
  personer	
  till	
  högskoleutbildning	
  
samt	
  ge	
  behörighet	
  eller	
  introduktion	
  till	
  utbildning	
  som	
  börjar	
  på	
  
grundnivån	
  och	
  som	
  vänder	
  sig	
  till	
  nybörjare.	
  Utbildningen,	
  som	
  får	
  
avse	
  utbildning	
  som	
  kan	
  ge	
  grundläggande	
  behörighet	
  eller	
  särskild	
  

behörighet	
  och	
  som	
  även	
  kan	
  vara	
  högskoleintroducerande,	
  får	
  högst	
  
omfatta	
  40	
  veckor	
  eller	
  i	
  vissa	
  fall	
  60	
  veckor.	
  
När	
  det	
  gäller	
  utbildning	
  som	
  ger	
  särskild	
  behörighet	
  har	
  en	
  studerande	
  
som	
  blivit	
  antagen	
  till	
  sådan	
  utbildning	
  och	
  efter	
  att	
  ha	
  fullgjord	
  
utbildningen	
  rätt	
  att	
  bli	
  antagen	
  till	
  sådan	
  högskoleutbildning	
  som	
  hen	
  
nått	
  särskild	
  behörighet.	
  

Del	
  2	
  –	
  Frågor	
  om	
  projektet.	
  
•

Bidrar	
  projektet	
  till	
  utvecklingen	
  av	
  en	
  varaktig	
  struktur?	
  Som	
  ett
led	
  i	
  de	
  båda	
  andra	
  projekten	
  som	
  genomförts	
  på	
  Lunds
universitet	
  är	
  det	
  ett	
  viktigt	
  komplement.	
  För	
  att	
  det	
  skall	
  bli	
  en
varaktig	
  struktur	
  behövs	
  emellertid	
  ett	
  rektorsbeslut	
  där	
  man
binder	
  sig	
  till	
  valideringsprocessen	
  som	
  helhet.

•

Har	
  resultat	
  inom	
  projektet	
  börjat	
  spridas?	
  Projekten	
  ingår	
  i	
  den
övergripande	
  plattformen	
  OpenEdu@LU	
  och	
  har	
  genom	
  denna
plattform	
  fått	
  en	
  viss	
  spridning	
  även	
  om	
  det	
  fortfarande	
  handlar
om	
  spridning	
  till	
  andra	
  som	
  redan	
  brinner	
  för	
  valideringsfrågor
på	
  universitetet.

•

Beskriv	
  hur	
  resultatet	
  följs	
  upp.	
  Resultatet	
  kommer	
  att	
  följas	
  upp
när	
  vi	
  har	
  ett	
  resultat	
  att	
  redovisa.	
  Vi	
  vill	
  gärna	
  ha	
  genomfört	
  en
pilotomgång	
  innan	
  tar	
  ytterligare	
  steg	
  (när	
  det	
  gäller	
  projektet
”vägen	
  till	
  validering”)

•

Kan	
  en	
  gemensam	
  information	
  till	
  sökande	
  och	
  potentiella
sökande	
  av	
  reell	
  kompetens	
  stödja	
  er	
  fortsatta	
  process?	
  Här	
  avses
delprojekt	
  information	
  och	
  den	
  informationsrekommendation	
  som
UHR	
  tar	
  fram	
  och	
  flera	
  universitet	
  och	
  högskolor	
  deltar.	
  Eftersom
ett	
  av	
  problemen	
  som	
  vi	
  arbetar	
  med	
  är	
  rekrytering	
  tror	
  vi	
  att	
  en
gemensam	
  information	
  skulle	
  kunna	
  vara	
  till	
  stor	
  hjälp.

•

•

Har	
  man	
  inom	
  projektet	
  använt	
  sig	
  av	
  sakkunniga?	
  Projektet	
  har
vänt	
  sig	
  till	
  studierektorer	
  på	
  samhällsvetenskapliga	
  fakulteten
på	
  Lunds	
  universitet	
  för	
  att	
  förankra	
  projektets	
  modell.
Knyter	
  projektet	
  an	
  till	
  ordinarie	
  vägledningsarbete	
  vid
universitetet/högskolan?	
  Projektet	
  samarbetar	
  med	
  både	
  den
allmänna	
  studievägledningen	
  på	
  Lunds	
  universitet	
  och
studievägledare	
  på	
  institutionsnivå.

•

Vilka	
  eventuella	
  hinder	
  i	
  er	
  ordinarie	
  struktur	
  har	
  projektet	
  stött
på	
  och	
  vad	
  har	
  gjorts	
  för	
  att	
  undanröja	
  dessa?	
  Finns	
  det	
  fortsatta
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hinder	
  som	
  måste	
  undanröjas?	
  Ett	
  stort	
  hinder	
  är	
  att	
  det	
  inte	
  
finns	
  ett	
  gemensamt	
  råd	
  som	
  arbetar	
  med	
  valideringsfrågor	
  och	
  
breddad	
  rekrytering.	
  Projektet	
  har	
  uppmanat	
  Lunds	
  universitet	
  
att	
  tillsätta	
  ett	
  sådant	
  råd	
  som	
  kan	
  samla	
  alla	
  de	
  olika	
  projekt	
  
som	
  genomförs	
  på	
  Lunds	
  universitet.	
  
•

Har	
  samverkan	
  mellan	
  universitet	
  och/eller	
  högskola	
  och	
  andra
aktörer	
  uppstått	
  inom	
  ramen	
  för	
  projektet?	
  Vi	
  har	
  inlett	
  ett
samarbete	
  med	
  Malmö	
  universitet	
  men	
  samarbetet	
  är	
  annars
knutet	
  till	
  Folkuniversitetet	
  och	
  folkhögskolorna	
  Hvilan	
  och
Östra	
  Grevie.

•

Vilka	
  åtgärder	
  har	
  undertecknare	
  av	
  projektansökan	
  vidtagit
(eller	
  kommer	
  att	
  vidta)	
  för	
  att	
  föra	
  in	
  projektresultatet	
  i	
  er
ordinarie	
  struktur?	
  Det	
  pågår	
  arbete	
  med	
  förankra	
  arbetet	
  mer	
  i
universitetets	
  utbildningsnämnd.	
  Det	
  är	
  där	
  vi	
  tror	
  att	
  nämnden
behöver	
  tillsätta	
  ett	
  speciellt	
  råd	
  som	
  arbetar	
  enbart	
  med	
  dessa
frågor	
  är	
  en	
  nödvändighet.	
  För	
  att	
  arbetet	
  ska	
  få	
  en	
  större
giltighet	
  behöver	
  vi	
  även	
  få	
  ett	
  rektorsbeslut	
  om	
  att	
  prioritera
frågan.

	
  Del	
  3	
  –	
  Övriga	
  frågor	
  
De	
  frågor	
  nedan	
  som	
  är	
  relevanta	
  för	
  ert	
  projekt,	
  är	
  de	
  besvarade?	
  
•

Har	
  nya	
  riktlinjer,	
  ny	
  organisation	
  och/eller	
  nya	
  roller	
  byggts
upp?	
  Vi	
  har	
  arbetat	
  fram	
  en	
  organisation	
  med	
  olika	
  roller	
  som	
  vi
försöker	
  samordna	
  med	
  det	
  förslag	
  på	
  valideringsprocess	
  som
tagits	
  fram	
  av	
  ett	
  av	
  de	
  andra	
  projekten	
  som	
  genomförts	
  på
Lunds	
  universitet.

•

Samverkan:	
  har	
  metoder,	
  modeller	
  och/eller	
  good	
  practise	
  tagits
fram?	
  Finns	
  nationella	
  bedömargrupper,	
  samverkan	
  för	
  beredning
av	
  ärenden?	
  Finns	
  stödmaterial?	
  Vi	
  har	
  arbetat	
  fram	
  en	
  modell
för	
  processen	
  som	
  vi	
  tycker	
  förhåller	
  sig	
  väl	
  till	
  andra	
  projekt	
  vid
Lunds	
  universitet.
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•

Validering	
  av	
  utländsk	
  akademisk	
  examen	
  med	
  ofullständig
dokumentation1:
Har	
  ni	
  med	
  UHR:s	
  beskrivning	
  av	
  utbildningsbakgrund	
  (BUD)	
  som
grund	
  skapat	
  en	
  valideringsprocess	
  som	
  leder	
  till
arbetsmarknaden	
  eller	
  kompletterande	
  studier?	
  Innehåller
valideringsprocessen	
  följande	
  moment?	
  Om	
  nej,	
  varför	
  inte?	
  Som
framgår	
  av	
  modellen	
  är	
  tanken	
  med	
  projektet	
  att	
  följa	
  upp	
  de
som	
  genomgått	
  en	
  kartläggningsprocess,	
  och	
  blivit	
  bedömda	
  att
ha	
  partiell	
  behörighet,	
  en	
  möjlighet	
  att	
  komplettera	
  till
grundläggande	
  behörighet	
  (nödvändig	
  kompetens)	
  genom	
  att
fokusera	
  på	
  följande	
  fyra	
  moduler	
  (som	
  också	
  synliggörs	
  i
modellen):

1. kommunikation	
  och	
  hantering	
  av	
  svenska	
  språket	
  med	
  betoning
på	
  samhällsvetenskapliga	
  begrepp,
2. hantering	
  av	
  engelska	
  språket,
3. användning	
  av	
  matematiska	
  förmågor	
  och
4. annan	
  kompetens	
  som	
  ger	
  förutsättningar	
  att	
  tillgodogöra	
  sig
högskolestudier.

1	
  Regeringsuppdraget,	
  som	
  är	
  ett	
  separat	
  uppdrag,	
  sträcker	
  sig	
  till	
  och	
  med	
  2020,	
  dock	
  

utan	
  riktad	
  finansiering	
  från	
  och	
  med	
  2019.	
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HÖGSKOLAN
I BORÅS

2019-01 -09
Dnr 254-17

Slutrapport; lnvandrarakademin IA 2.0 vid Högskolan i Borås
En lärandeprocess, levandgörande av begrepp och förankring i organisationen på HB

Kort beskrivning av projektet
Högskolan i Borås med projektet IA 2.0 fick beviljad ansökan för deltema 4 (erkännande),
med utgångpunkt att utveckla metoder och processer for validering/bedömning av reell
kompetens för erkännande av utländsk avslutad akademisk utbildning (med ofullständig
utbildningsdokumentation). Syftet var att skapa en varaktig struktur för validering/bedömning
av reell kompetens gällande utländska akademiker inom områdena/yrkena sjuksköterska,
ingenjör, ekonom och bibl iotekarie vid Högskolan i Borås. Vår projektgrupp bestod av
projektledare, vägledare, handläggare, utvecklingsledare och ämnesbedömare.

Sammanfattning av rapporten
Vårt fokus låg på det interna arbetet och utvecklingen på Högskolan i Borås i nära med
samverkan med näringslivet och det omgivande samhället. I det första skedet handlade
mycket om diskussion om begreppsdefinitioner inom projektets grupp som består av olika
komptens, roller och erfarenheter vilket var en styrka för det fortsatta processarbetet. Arbetet
fortskred genom strukturerade och tematiserade arbetsmöten. Mötena resulterade så
småningom i en gemensam bild i relation till projektet syftet. Processen utvecklades också
genom utbildning, deltagande i olika konferenser, uppdatering av UHR texter och kontakt och
samverkan med både representanter från arbetslivet, arbetsförmedlingen/Komvux och
målgruppen. Under processens gång bearbetade vi projektets frågor i olika case och satte upp
olika delmål i syfte att belysa utmaningar inom respektive delmål. Utmaningarna preciserades
genom gemensam dialog. Gruppens samlade kompetens resulterade i en övergripande modell
för organisation och en modell för processen kartläggning-bedömning- resultat. Vi på
Högskolan i Borås var med i tre valideringsprojekt inom pilotverksamheten. Erfarenheterna
av den gemgensamma samarbete ska förhoppningsvis resultera i en gemensam lokal
valideringsorganisation för implementering av projektresultaten på HB under 2019 som
innefattar tillträde, tillgodoräknande och erkännande. I den senaste informationen som vi har
fått fick vi veta att UHR kommer att äga processen och frågan gälladen erkännande.
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Del 1 - Hur har det gått?
Arbetet inleddes med en första uppstartsträff med projektgruppen den 16 augusti 2017 och
sammanfattade ansökan samt ventilerade nya synpunkter och tankar om vårt
utvecklingsarbete. Diskussioner i projektgruppen handlade om både innehåll och form; både
begreppsdefinition, roller och mötesstrukturer. Planeringsmöten blev en gång per månad.
Under de första mötena inventerade vi resurser och fördjupade oss i processer utifrån
kompetens och område. Vi identifierade utmaningar inom respektive ämnesområde och
kompetensområde inom projektgruppen.
Arbetet fortsatte med fördjupning av processer gällande kartläggning, bedömning,
administration, kommunikation/infonnation, vägledning, samverkan och kontakt med
Branscher. Utvecklingsarbetet med processen leddes oss till att vi tematiserade arbetet utifrån
dessa delmål för respektive område vad gäller:
Struktur, metoder, och rutiner för respektive område: sjuksköterska, ingenjör,
ekonom, bibliotekarie, vägledning och administration.
Samverkan med branscher/ämnesrepresentanter
Tänkbar modell på HB för validering/bedömning av reell kompetens mot erkännande
på arbetsmarknaden

Målen för projekten har uppfyllts med undantag för processen för bedömning för yrket
ekonom utifrån högskolans förutsättn ingar och motiverades med en riskanalys (se bilaga 3).

Dialog & diskussion
Vi har haft ganska mycket diskussion om uppfattningar om olika begrepp; vår strategi var
tydligt att ha dialog och diskussion både i gruppen, organisation på HB, målgruppen och
närmiljö. Vi ville skapa förutsättningar som en arbetsprocess på Högskolan i Borås.
Diskussioner handlade också bland annat om Norge-modellen och gruppen efterlyste både
mer case och den ratade modellen samt den modell de använder i nuläget. Vi skickade
förfrågan om case och modellen från Norge till UHR. Då case saknades skapade vi egna case
utifrån anonymiserade exempel på dokumentation i NyA så att alla kunde se exempel på
sökande med dokumentation från andra länder kan se ut. Vi jobbade mycket med information
och kunskap i gruppen.

Projektmedel
I början var tidsplanen för ansökan vid Högskolan i Borås från 2017-08-0 I till 2018-06-30
och projektmedlen har används enligt projektplanen med förlängning för hela året 2018 och
kvarstående medel används 20 19 i implementeringsfasen.
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Del 2

Vi arbetade fram genom olika delmål och det innebar utveckling av organisation, metoder och
rutiner/processer för kartläggning och bedömning av reell kompetens för erkännande
gentemot målgruppen.
Vårt arbetssätt ledde oss framåt med kontinuerliga möten, utbildning, samverkan med
representanter
från
arbetslivet,
Arbetsfönnedlingen,
Vuxenutbildning
och
integrationssamordnare och information till målgruppen.

Information och spridning om projektetet
I september 2017 deltog representanter från IA 2.0 på ett informationsmöte för nyanlända på
Arbetsfönnedlingen i Borås. Målgruppen fick både information om pilotprojektet och hur
man praktiskt kan ansöka om Bedömning utan dokumentation (BUD).
Projektledare och vägledare anordnade en öppen träff i april 2018 (se bilaga 4) för personal
inom t.ex. Arbetsfönnedlingen och Vuxenutbildningen som arbetar med utländska
akademiker samt för individer som saknar dokument. Till denna träff kom 8 personer varav 7
var anställda på AF/Vux och en var utländsk akademiker utan dokument (kemiingenjör).
Personen skulle med hjälp av handläggare på AF ansöka om BUD. Även i andra sammanhang
har det kommit fler individer som informerats om möjligheten till BUD och validering genom
projektet till målgruppen och personal.
Infom1ation om projektet har spridits t.ex. via nyheter på Högskolan i Borås wehh vid flera
tillfällen under projekttiden och vid uppdatering av information kring validering på sidor på
HBs webb.

Varaktig struktur
Processlinjen nedan har bidragit som en ingång för underlag till en varaktig struktur för
processen gällande erkännande genom en lokal valideringsorganisation på HB.

Fas 1 förberedelse och inventering

Fas 3 produkt- modeller

Fas 2 Organisation och utbildning

Fas 4 samverkan och konkretisering
av processen

Fas 5 avslutning

Förhoppningsvis när beslutet för valideringsorganisation har fattats och arbetet fortsätter med
implementeringen då ska information om strukturen och processer spridas genom våra
kontakter, nätverk och media. Syftet med den lokala valideringsorganisationen på HB är att
ansvara för valideringsfrågan och följa upp utvecklingen och resultat.

Utbildning & bransclterlsamarbetspart11ers
Vi har haft sakkunniga inom projektet. Vi har haft bland annat utbildningsdag för
projektgrupper med representanter från Valideringsdelegationen och ansvariga från UHR. På
utbildningsdagen 24 november deltog representant från högskolans ledning, UHR och
valideringsdelegation, samordnare för internationaliseringen på HB, studievägledare,
handläggare, ämnesansvarig, utvecklingsledare och representanter för Nätverket Validerings
Väst deltog.
Vi har även bjudit in till dialog med representanter från arbetslivet (se bilaga 5) kring
möjligheter och utmaningar för validering av reell kompetens. Det var viktigt att få
branschernas perspektiv och att de får inblick i valideringsarbetet inom lärosätena. Några
representanter från branscher lyfte att kunskaperna hos individer är det viktiga, inte examen
och att det heller inte är problem om personen saknar examensbevis. Det finns ett stort behov
av personer med byggteknisk kompetens. Inom ingenjörsbranschen är praktik ofta vägen in.
Utländska byggtekniker/byggingenjörer behöver kunskap i svenska byggregler, byggtekniska
begrepp, ledarskap i en svensk kontext, arbetslivskultur, ansvarsområden.
Vår
ämnesansvarige inom bygg-ingenjör samarbetade med KTH-projektet.
Arbetsgivare på bibliotek är också positiva för BUD i dagens fonn och anser personliga
egenskaper och färdigheter är särskilt viktiga. De lyfte fram att det är bra om UHR tar ansvar
för samarbete med facket/arbetsgivare så att man undviker problem vid anställning t.ex. om
en som har BUD får anställning före en som kan visa att hen har en examen.
En evig diskussion och förväntningar från arbetslivet och arbetsgivare inom vård handlar om
legitimationskravet och därmed krav på sjuksköterskeexamen. I det här sammanhanget är det
viktigt att se helheten och därför koppla ihop valideringsprocessen med kompletterande
utbildningarna. I vårt projekt inleddes samarbete mellan ämnesbedömare inom vård på HB
och Nätverket Valideringsväst och GU som har komplettringsutbildning.
Projektet har haft kontinuerlig kontakt med funktionen för vägledning på Högskolan i Borås.

Valideringsmodeller
Produkten av vårt arbete var modeller (se bilaga I & 2) och stödmaterial (se bilaga 6 & 7)
inom respektive ämnesområde/kompetens. Eftersom vi inte fick några BUD- ärenden eller
case från UHR så skapade vi egna case för att synliggöra processen och därmed bildades
modeller.
Ämnesansvariga
inom
sjuksköterska
och
bibliotekarie
skapade
förberedelsedokument inom kartläggningsprocessen. Se bifogade filer.

Del 3
En styrka var att valideringsprojekten på Högskolan i Borås omfattade tre aktiviteter ; IA 2.0,
KTH-ingenj örer och Nätverket Validerings Väst. Projektledare för IA 2.0 har dels haft dialog
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och diskussion varje månad med högskolans övergripande projektledare för
valideringsprojekten samt ansvarige deltog i våra projektmöten. Resultat av vårt arbete och
framtagna modeller var ingången till den övergripande strukturer och bidrog till förslag för en
lokal valideringsorganisation. Övergripande projektledare vid Högskolan i Borås har gjort ett
förslag på lokal valideringsorganisation. Detta ska beslutas om efter årsskiftet. Därefter
skapas nytt projektnummer för implementeringen där resultat av alla tre valideringsprojekt
och kvarstående medel samlas.
Först och främst handlar om en uppdragbeskrivning för valideringsorganisationen som ska
beslutas och därefter uppbyggande av organisation som ska innefatta rollerna inom strukturen
det vill säga kartläggare- bedömare- beslutfattare.

Undertecknad:
Majid Jaffari
Projektledare IA 2.0
Högskolan i Borås
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Skiss, förslag på valideringsprocess på HB för IA 2.0
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Är individen aktuell för BUD
och IA 2.0? lämpar sig annan
valideringsinsats på t.ex. AF
eller Komvux bättre?
Vad är individens mål?

Ansvarig:
Vägledare

Ansvarig:
UHR

3. Mottagande av
ärendet på HB och
fördelar

4.

Ämnesbedömning på
HB

Aktivitet:
Tar emot ärendet via mejl,
antagn ingen@hb.se? Eller
annan mejl?
Erbjuder ind ivid
valideringsinsats?
Fördelar ärendet till rätt
ämnesbedömare
Ställningsstagande:

Ställningsstagande:

Ansvarig:
Antagn ingsha nd lägga re

Ansvarig:
Ämnesbedömare

Aktiviet:
Intervj u?
Tester?
Skriver en rekommendation

5. Utlåtande från UHR

Aktivitet:
Utfärdar ett utlåtande

Ansvarig:
UHR

Bilaga 2
Kartläggning
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VALIDERING - INVANDRARAKADEMIN
Problemet:
De flesta flyktingar med akademisk examen som kommer till Sverige har med sig
universitetsbetyg från hemlandet. I några fall saknas dokumentationen helt eller delvis.
Vidare har några flyktingar påbörjat akademiska studier i hemlandet men inte haft möjlighet att
fullfölja studierna.
Frågan är hur vi skall kunna validera dessa personers kunskaper så att de blir
anställningsbara på svensk arbetsmarknad?

Föreliggande PM behandlar den första situationen för personer med akademisk examen
motsvarande ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi. Högskolan i Borås har ingen
ekonomie kandidatexamen i nationalekonomi varför en sådan examen lämnas utanför
beskrivningen. Vidare lämnas andra typer av kandidatexamina i företagsekonomi utanför
beskrivningen eftersom de kan se ut på väldigt många olika sätt och det är då näst intill omöjligt
att bygga upp ett fungerande valideringssystem i de fallen.

Beskrivning av ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi
En ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi är en kandidatexamen med precisering av
ämnesinnehåll i förhållande till en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi. En ekonomie
kandidatexamen i företagsekonomi vid högskolan i Borås skall innehålla 180 hp fördelat på (a)
minst 90 hp i företagsekonomi inklusive ett självständigt arbete om 15 hp, (b) minst 30 hp i
nationalekonomi, (c) minst 15 hp i statistik och (d) minst 15 hp i juridik. Om miniminivåerna
uppnås precis så behövs ytterligare 30 hp som kan bestå av kurser inom andra äm nen.
Likartade examina förefaller finnas i andra länder. Exempel (fall utdelat i gruppen): Kandidatexamen i nationalekonomi för en specifik person från Syrien innehåller kurser i till exempel
mikroekonomi, makroekonomi, statistik, redovisning, marknadsföring. Att examen är i nationalekonomi kan bero på att examen faller under det som vi uppfattar som nationalekonomi men
det skulle också kunna bero på en annan ämnesindelning än vad vi är vana vid. Eventuellt
uppfattas redovisning som en del av huvudområdet nationalekonomi och inte som en del i
huvudområdet företagsekonomi. Detta måste undersökas närmare.

Process för bedömning av utländsk utbildning där dokumentation helt eller devis saknas:
Processen för att bedöma en persons kompetens består av två delar när dokumentation helt
eller delvis saknas sk bedömning utan dokumentation (BUD). Den första delen består i att
Universitets- och högskolerådet (UHR) utfärdar en beskrivning av en persons utbildningsbakgrund. Denna beskrivning bekräftar att universitetet/utbildningen existerar osv. Den andra
delen av processen består i lärosätenas egna tester av personens kunskaper /färdigheter/värderingsförmågor med utgångspunkt från beskrivningen av utbildningsbakgrund.
För att kunna avgöra om en person med ofullständig dokumentation verkligen har en examen
motsvarande ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi så finns nog inga alternativ till att
via tester (tentamen) av olika ämneskunskaper fastställa om så är fallet. Det är rimligt att en
person som läst motsvarande ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi åtminstone har
kunskaper i mikroekonomi, makroekonomi, statistik, marknadsföring, finansiering, bokföring/redovisning, ekonomistyrning. Tester (via tentamen) av ungefär hälften av kurserna på
vår ekonomutbildnings första två å r skulle bekräfta om baskunskaper inom dessa ämnen finns.

Därutöver behöver personen ifråga kunna visa på höjd/spetskompetensen inom sitt fält. I det
fallet skulle en mindre uppsats/utredning kunna vara lösningen.
Den lösning som presenteras ovan är väldigt resurskrävande. I vissa fall kommer testerna
behöva anpassas för att vara möjliga att genomföra för personerna ifråga. Varje enskild
examination kan kräva en arbetsinsats på ca 10 timmar (åtta timmar för att upprätta tentamen
och några timmar för att rätta tentamen). Vid åtta tentor för en person så blir det 10 x 8 = 80
timmar. Därutöver krävs administrativ tid runt varje enskilt ärende och tid för att examinera en
mindre uppsats/utredning som skall visa på personens höjd/spetskompetens inom sitt fält.
[ DENNA T EXT HAR ÄN NU INTE STÄMTS AV MED SEKTIONSLEDNINGEN]
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Varmt välkommen till dialog om validering på Högskolan i Borås!
Syftet med dialogen är att diskutera kring validering av reell kompetens för bland annat utländska
akademiker där fullständig utbildningsdokumentation saknas. Det pågår metodutveckling på
Högskolan i Borås och vi anser att det är viktigt att representanter från branscherna har möjlighet att
bidra med synpunkter och erfarenheter.
Hur ser ni på validering och era egna erfarenheter av bedömningar inom arbetslivet?
Vad ser ni för möjligheter och utmaningar?
Dag: måndag 7 maj
Tid: kl. 13.00 - 15.00 (inklusive fika)

Plats: A523

Bakgrund:

Universitets- och högskolerådet (UHR) fick i uppdrag av regeringen att samordna en pilotverksamhet
med syfte att etablera en varaktig struktur bedömning av reell kompetens och stöd inom lärosätena.
Syftet är att skapa en varaktig struktur för validering av reell kompetens gällande utländska
akademiker inom områdena/yrkena sjuksköterska, ingenjör, ekonom och bibliotekarie vid Högskolan
i Borås. Bedömningen gäller erkännande mot arbetsmarkanaden .

Med vänlig hälsning

Majid Jaffari
Projektledare för IA 2.0
0708-901131
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Förberedelser för bedömning av reell kompetens avseende
sjuksköterskor med utländsk utbildning som saknar
fullständig utbildningsdokumentation
Namn :

Frågor
Fråga 1:

Beskriv din utbildning till din utbildning till sjuksköterska så utförligt du kan.

Svar:

Fråga 2:

Svar:

Vilka kurser har du läste du under din utbildning? Kursnamn, poäng (alternativt
längd på kurserna i antal timmar eller veckor), beskrivning av innehållet och
eventuell kurslitteratur.
Vilka undervisningsmetoder användes?
Beskriv så utförligt du kan .

21 Page

Fråga 3:

Fanns det inslag av praktik inom olika verksamheter under din utbildning?
Inom vilka områden har du i så fall gjort din praktik?
Hur långa var dessa praktikperioder?
Vilka uppgifter fick du utföra?
Beskriv så utförligt du kan.

Svar:

Fråga 4:

Nedan följer ett patientfall som beskriver en omvårdnadssituation som du kan ha
mött under din utbildning, men du kan också ha mött denna situation efter din
utbildning om du arbetat som sjuksköterska.

Läs patientfallet och svara sedan på nedanstående frågor så utförligt du kan.
Under i

Här följer en beskrivning av ett patientfall (tex patient med akut smärta, försämrat
gasutbyte, hypertermi, ••... ) XXXXXXXX

3I Page

Frågor:
Beskriv möjliga orsaker till patientens problem.

Bedömning:
Hur kan patienten uppleva sitt tillstånd?
Hur kan du samla in data tex observera eller använda olika instrument för att
bedöma patientens problem?

Planering:
Hur planerar du patientens vård och behandling?
Hur prioriterar du bland dina förslag på åtgärder?

Genomförande:
Beskriv här hur du observerar att patienten svarar/reagerar på din vård och
behandling och om du tycker att det är viktigt att patienten är delaktig i sin
behandling.

Utvärdering:
Ge förslag på utvärderingskriterier för din vård och behandling av patientens
tillstånd när det gäller
-patientens upplevelser
-objektiva utvärderingskriterier

Svar:

41 Page

Fråga 5:

Har du skrivit något examensarbete/uppsats?
Vad var I så fall titeln?
Vilket syfte hade du/ problem ville du lösa?
Vilka teorier och vilken metod använde du för att besvara ditt syfte/lösa ditt
problem?
Beskriv kortfattat ditt resultat I examensarbetet

Svar:

Fråga 6:

Svar:

Har du efter din utbildning arbetat som självständigt som sjuksköterska? Inom
vilket eller vilka områden? Hur länge har du arbetat på respektive arbetsplats?
Vilka uppgifter har du fått utföra? Beskriv utförligt.

SI

Page

Fråga 7:

Är det något mer du vill tillägga som kan styrka din ansökan?

Svar:

Övrigt:

Förbered dig på att du kan få berätta om olika omvårdnadssituationer som du kan
ha mött under din utbildning (där patienten kan vara yngre eller äldre, ha olika
problem som problem med tex cirkulation, elimination, smärta, rädsla, oro...).

Förbered dig också på att det i bedömningen ingår att kunna visa hur du genomför
vissa praktiska moment såsom tex tvättning av patient, blodprovstagning, etc.

Bilaga 7
Förberedelser för bedömning; bibliotekarie
Namn :
Utbildning som ska
v alideras:

Fragor
Fråga 1:

Beskriv det ämne som din utbildning leder till examen i, så utförligt du kan. (Tex
Biblioteks- och informationsvetenskap)

Svar:

Fråga 2:

Svar :

Vilka kurser har du läst i ämnet? Kursnamn, poäng, beskrivning av innehållet och
eventuell kurslitteratur, lärare. Fanns det inslag av praktik? Beskriv så utförligt du
kan.

21 Pa g e

Fråga 3:

Inom biblioteks- och informationsvetenskap finns några delområden som brukar
beskrivas som centrala: Användarstudier/Information behaviour, information
retrieval, kunskapsorganisation med flera. Vad förknippar du med dessa begrepp?
Hur relaterar de kurser du läst till de olika områdena? Beskriv så utförligt du kan.
Vilka områden var du mest intresserad av? Varför?

Svar:

Fråga 4:

Svar:

Det finns fler delområden inom biblioteks- och informationsvetenskap och olika
utbildningar fokuserar på olika delar. Förutom de ovan nämnda, vilka områden har
din utbildning berört? Beskriv så utförligt du kan. Vilka områden var du mest
intresserad av? Varför?

3I Page

Fråga 5:

Du har angett att du skrivit ett examensarbete med titel xxx. Beskriv ditt
examensarbete så utförligt du kan. Vilka teorier och metoder har du använt? Vad
undersökte du? Vad var ditt resultat?

Svar:

Fråga 6:

Svar:

Om du har arbetat som bibliotekarie - vad som du lärt dig i din utbildning har du
använt i praktiken? Hur?

41 Page

Fråga 7:

Svar:

Är det något mer du vill tillägga som kan styrka din ansökan?
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Slutrapport Projektet reell kompetens
Beskrivning av projektet
Projektet har handlat om att utveckla processer och metoder för validering av reell kompetens. För
att göra det har verksamheten kartlagts och genom ett nationellt samarbete har det arbetats med
att utveckla validering av reell kompetens, trots att det funnits flera hinder på vägen. Projektet vid
Umeå universitet har särskilt bidragit med förslag på alternativa urval, seminarieserier,
information på webbsidor och deltagande i flera samarbeten.1
Kort sammanfattning av rapporten
Projektet har präglats av ett omfattande samarbete lokalt, nationellt och internationellt. Genom
samarbeten och kontakter med Universitets- och högskolerådet (UHR) har arbetet inom det lokala
projektet kommit att handla om vissa prioriterade områden, som beskrivs i rapporten. Validering
av reell kompetens är ett komplicerat begrepp och att arbeta med utförande är mycket
tidskrävande, vilket gör att det inte är en enkel fråga att lösa, särskilt med tanke på att medel inte
tillsätts i dagsläget för centralt och lokalt arbete vid lärosäten. Rapporten tar upp de olika delarna i
projektet, möjligheter och svårigheter samt kopplingen till projektansökan.

Del 1 – Presentation av de olika delarna av projektet
Information
I det lokala projektet har det arbetats med att ta fram en informativ webbsida för presumtiva
studenter/studenter som ska ansöka om reell kompetens för behörighet. Studiebesök gjordes i ett
tidigt skede i projektet vid dåvarande Malmö högskola. Med inspiration därifrån och lokalt samt
från UHR, publicerades en ny webbsida för sökande som lyfts som ett gott exempel nationellt.2
En sida för anställda som arbetar med validering av reell kompetens har också publicerats.
Projektdeltagare vid Umeå universitet har ingått i delprojektet information och samarbetat
nationellt med att ta fram information om reell kompetens för publicering på UHR´s webbplats,
fallbeskrivningar och en samtalsmanual för vidareinformatörer.
Verktygslåda
Metoder för validering av reell kompetens har tagits fram. För att se på möjligheter och
svårigheter, har intervjuer gjorts med personal som arbetar med validering vid institutioner vid
Umeå universitet. Fallbeskrivningar har sedan sammanställts i en rapport.3
Andra delar är t ex den tidigare rapporten som handlar om fokusgrupper, seminarier och
workshoppar4, ordlista med begrepp, kvalitet vid bedömning samt alternativt urval. Information
om specifika metoder och verktyg för kartläggning och bedömning har samlats in och bearbetats.

Projektplan Reell kompetens vid Umeå universitet Dnr: FS 2.9-687-16 version 1, 2 och 3
https://www.umu.se/utbildning/kommer-jag-in/behorighet/behorig-genom-reell-kompetens/
Larsson & Skogebrandt, Rapport reell kompetens Fallbeskrivningar 2017
4 Nylén & Smidt, Rapport reell kompetens Fokusgrupper, seminarier och workshops HT 2016
1
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Under 2019 kommer ett nytt projekt att startas upp, med en projektledare på 50%. Verktygslådan
för tillträde ska utvecklas och metoder för tillgodoräknande sparas undan till senare tillfälle, då ev.
förordningsförändringar trätt i kraft.
Samarbete
I projektet har det funnits ett lokalt samarbete i projekt- och styrgrupp, med representanter från
Förvaltning, fakulteter, institutioner och Lärarhögskolan. UHR har tillfrågats angående
prioriteringar i det lokala projektet. Studiebesök vid Linnéuniversitetet och dåvarande Malmö
högskola, har bidragit till inspiration. Det bidrog också till att en konsult inom validering anlitades
i det lokala projektet, vilket i sin tur ledde till ett ytterligare samarbete i projektet Nationellt
uppdrag kring utveckling av validering (NUKUV, se nedan).
Projektet har deltagit genom ett ledamotsuppdrag i SUHF:s Nationella bedömningsgrupp för
antagning (NBA). I bedömningsgruppen har det kommit upp frågor om validering av reell
kompetens. Det lokala projektet ingår även i UKÄ:s referensgrupp för statistik.
Projektet har ingått i flera s.k. kluster genom UHR´s nationella projekt. Projektdeltagare från
Umeå universitet har deltagit i informations- och IT klustret. Riktlinjer, organisation och roller är
projektets huvudsakliga inriktning. Genom andra lärosäten har Umeå universitet även deltagit i
ytterligare delprojekt inriktade på utbildningsområden.
Umeå universitet har deltagit i projektet Nationellt uppdrag kring utveckling av validering
(NUKUV). Projektet har letts av konsulten Hanne Smidt som också har anlitats i det lokala
projektet. Förutom Umeå universitet, har Malmö Universitet och Högskolan Väst deltagit.
Studiebesök har gjorts i Frankrike och Danmark. Tre nationella workshoppar har genomförts,
varav ett vid Umeå universitet då vi hade besök från Danmark och Frankrike.
Det lokala projektet ingår i Valideringsnätverk norr, som haft gemensamma träffar under
projektets gång. Några platser har vikts vid seminarier och workshoppar i Umeå för representanter
från lärosäten inom nätverket.
Valideringsnätverk Väst har utvecklat en manual för validering av reell kompetens. Genom kontakt
och träffar med nätverket har projektet vid Umeå universitet fått ta del av materialet.
Ett samarbete mellan studievägledning och antagning har inletts, för att diskutera reell kompetens
frågor och ta upp aktuella ärenden. Gruppen har träffats ett flertal gånger under 2017-2018. Nu
finns ett beslut om inrättande av en samverkansgrupp för validering av reell kompetens vid
Studentcentrum (se del 2).
För att sprida information om validering av reell kompetens vid Umeå universitet, har det i
projektet ordnats möten med representanter från Arbetsförmedling och Vuxenutbildning. De har
också varit inbjudna till utbildningstillfällen anordnade av projektet. Representant från Region
Västerbotten har också bjudits in.
Utbildning
Inom projektet har ett tiotal utbildningstillfällen i form av seminarier och workshoppar erbjudits.
Lokala representanter från Umeå universitet, men också från Arbetsförmedlingen har hållit i
informationspass. Nationella representanter från andra lärosäten, UHR, Futurion AB och
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Valiwebb är andra exempel på föreläsare. Hanne Smidt har agerat moderator vid ett flertal av de
utbildningstillfällen som anordnats vid Umeå universitet. Hanne har föreläst om validering av reell
kompetens i ett Europeiskt perspektiv. Innehållet i utbildningstillfällena har bl.a. varit
kvalitetssäkring, kartläggning, validering utan dokumentation och framtidens arbetsmarknad.
Kartläggning av verksamhet
I ett inledande skede av det lokala projektet, gjordes en kartläggning av verksamheten. Fakultets/institutionsrepresentanter och representanter från förvaltningen samt studenter intervjuades.
Arbetet avslutades genom en rapport.5 Rapporten användes som underlag till projektplan 2.0 som
blev klar under 2017.
Alternativa urval
Det har ansetts viktigt att också se över möjligheten för gruppen validander att bli antagen till
utbildning. Projektet har bidragit med en rutinbeskrivning för alternativt urval. Beskrivningen har
presenterats vid en av UHR:s nationella konferenser. Ett alternativt urval enligt förslag från
projektet, blir aktuellt inför hösten 2019.6
Styrdokument och processer
Hur validering av reell kompetens ska beskrivas i styrdokument har ändrats under projektets gång.
Det underlag som projektet har arbetat fram har nu lämnats över till studievägledning, antagning
och examina/tillgodoräknande.
En önskan om utveckling som kom fram vid kartläggningen av verksamheten var att centralisera
information- och vägledning inför ansökan om tillgodoräknande. Då majoriteten i projekt- och
styrgrupp ansåg att det arbetet skulle utföras av personal med profession inom specifikt
utbildningsområde, röstades förslaget ned. Utifrån fungerande lokala processer och att det inte
planeras för fortsatt nationell finansiering, har det bestämts att verksamheten ska bygga på
befintliga strukturer.
Statistik
I ett samarbetade med antagningen 2017, dokumenterades reell kompetens i antagningssystemet
(NyA), så att statistikunderlag kunde sökas ut. Det fanns dock svårigheter med dokumenterandet,
vilket gjorde att inte siffrorna var helt tillförlitliga. En svårighet har också varit att personalen vid
antagningen har haft hög arbetsbelastning. Inom projektet har uppgifter som framkommit genom
SQL utsökningar av antagningen räknats och sammanställts, efter UHR förfrågan 2018. Lokal
statistik visar på ett ökat antal ansökningar om reell kompetens för behörighet och ett ökat antal
bifall.
Ersättning till institutioner
2017 fick Arbetsgruppen i uppdrag av Styrgruppen att ta fram ett budgetäskande med bl.a. förslag
på hur institutioner kan ersättas för tillgodoräknande av reell kompetens. Arbetsgruppens förslag

5
6

Nylén & Smidt, Rapport reell kompetens Fokusgrupper, seminarier och workshops HT 2016
https://www.umu.se/utbildning/program/hogskoleingenjorsprogrammet-i-byggteknik/urval-till-hogskoleingenjorsprogrammet-i-byggteknik/

Institution/enhet eller motsvarande

901 87 Umeå

www.umu.se

Rapport
Maria Nylén/projektledare
maria.e.nylen@umu.se
090-786 68 75

2019-01-13
Sid 4 (6)

ligger i dagsläget på is, pga. att det inte är bestämt om fortsatta nationella medel för validering av
reell kompetens.

Del 2 – Anknytning till utlysningen av projektmedel
En varaktig struktur
Projektet bidrar till en varaktig struktur på så vis att vi har fungerande strukturer som vi nu
utvecklar ytterligare för att valideringsarbetet ska fungera bättre. Lokala styrdokument är under
bearbetning.
Det har beslutats om en samverkansgrupp för validering som ska ta vid efter projektets avslut.
Samverkansgruppen består av representanter från studievägledning, antagning och
examina/tillgodoräknande. (bilaga)
Information, utbildning, metoder och samarbeten är också värdefull behållning från projektet och
som också bygger på den varaktiga strukturen.
Har resultatet inom projektet börjat spridas?
Genom seminarier/workshoppar lokalt och nationellt har kunskap spridits om de resultat som
projektet hittills har åstadkommit. Rapporter och annonsering har varit andra metoder för
spridning. I november 2018 presenterades projektet i Umeå universitets personaltidning. 7
I projekt 2019 är tanken att mer kontakt ska knytas inom lärosätet.
Hur följs resultat upp?
Samverkansgruppen för validering av reell kompetens inom Studentcentrum kommer att arbeta
för att säkerställa samsyn i frågor som gäller validering, säkerställa hög gemensam kompetens om
regelverk som gäller validering och säkerställa att den gemensamma processen för och
informationen om validering är aktuell och effektiv.
Ett nytt projekt startas upp med fokus på implementering av metoder och modeller för tillträde.
Genom det planerade systemverktyget Valda kommer ärenden som avser reell kompetens lättare
att kunna följas upp.
Umeå universitets slutrapport kommer att presenteras för Universitetsledningen som fastställer
den. Beskrivning av hur Umeå universitet arbetar med validering av reell kompetens kommer att
ingå i de lokala styrdokumenten.
Gemensam information till sökande och potentiella sökande av reell kompetens
Att ha gemensam information till sökande i landet underlättar både för de sökande och för
samarbetet mellan lärosäten, samt att det är tidsbesparande. Det är viktigt att alla lärosäten är
delaktiga och överens om den nationella informationen.
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Användning av sakkunniga
Sakkunniga från UHR, Umeå universitet och andra lärosäten inom Europa har använts i projektet.
Representanter från Arbetsförmedlingen, Vuxenutbildningen, Hanne Smidt Consulting och
Fututrion AB är andra aktörer med erfarenheter inom validering av reell kompetens som har varit
delaktiga till att kompetens spridits inom projektet. Kompetens om validering av reell kompetens i
olika perspektiv har nyttjats, exempelvis inom kvalitetssäkring, SeQF, validering i Europa,
tillträdes- och tillgodoräknandefrågor samt validering kopplat till arbetslivet.
Anknytning till ordinarie vägledningsarbete
Vid Umeå universitet finns både studievägledning centralt vid Studentcentrum och lokalt vid
institution/fakultet/Lärarhögskolan. Det ser lite olika ut beroende av hur
fakulteter/Lärarhögskolan har delat upp verksamheten.
Underlag till styrdokumentvad gäller information och vägledning inför ansökan om validering av
reell kompetens har presenterats vid Studentcentrums ledningsmöte. Informationen på
Utbildningswebben har utvecklats under projektets gång.
Erfarenhetsutbyten har genomförts med studievägledningen med jämna mellanrum.
Studievägledare centralt och lokalt vid institutioner har intervjuats för fallbeskrivningar under
2017, vilket har bidragit till beskrivningar av metoder för validering av reell kompetens.
Hinder inom ordinarie struktur
Både centralt och lokalt vid institutioner råder hög arbetsbelastning, vilket gör det svårt att
motivera personal att arbeta med validering av reell kompetens. Det kan också vara svårt att få
personal att delta i projektet pga. av resursbrist. Det är svårt att genomföra fler alternativa urval
och senare del antagningar, då även det är resurskrävande.
I dagsläget finns inte möjlighet till fördjupad kartläggning för grundläggande behörighet, då den
planerade virtuella organisationen dröjer. Tanken inom projektet var att studievägledare centralt
vid lärosätet i samarbete med ämneskunniga skulle genomföra kartläggning/ämnesbedömning.
Det lades dock på is då en nationell organisation var på gång.
Systemverktyget VALDA tar längre tid än beräknat, vilket gör att vi nu inte kommer vidare på
samma sätt med kartläggningsarbetet när det gäller tillträde. Statistikarbetet försvåras, eftersom
det är problem med att dokumentera reell kompetens ärenden och att ta fram bra statistikunderlag
ur antagningssystemet NyA.
Inom lärosätet har vi inte enats om att en lokal ingång vad gäller information och vägledning för
tillgodoräknande ska införas, vilket kan bidra till att skillnaderna i arbetet med information och
vägledning inför ansökan om validering för tillgodoräknande blir svårare att minska.
Tillgodoräknande görs endast mot kurs, vilket försvårar validering av reell kompetens i
tillgodoräknandeärenden. I Högskoleförordningen kap. 6 § 10 står det bl. a. att högskolan ska ange
vilka kurser som ingår i examen på grund och avancerad nivå, men det står ingen motsvarighet
som går att relatera till validering av reell kompetens, vilket medför att de flesta lärosäten gör
tolkningen att tillgodoräknande ska göras mot kurs och inte mot hel utbildning/examen.
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När det gäller kompletteringar av tillgodoräknandeansökningar är tolkningen vid Umeå universitet
att kompletteringar mellan ansökan och beslut endast får göras i form av intyg, som styrker den
åberopade kompetensen. Det här gör att det blir svårt att utföra validering av reell kompetens för
tillgodoräknande i någon större utsträckning.
Den fina gränsdragningen mellan vad som är reell kompetens och inte, försvårar arbetet med att
beskriva definitionen och ärenden som endast inkluderar formell kompetens kan ibland vara mer
komplicerade än reell kompetens ärenden.
Samverkan mellan Umeå universitet och andra aktörer
I projektet har det samarbetats lokalt på lärosätet med andra lokala aktörer, regionalt, nationellt
och internationellt. Se vidare avsnitt ”Samarbete” i del 1.
Åtgärder av undertecknare
Fastställa projektplanen för implementering av modeller och metoder för behörighet.
Fastställa styrdokument som revideras med utgångspunkt i projektresultaten.

Del 3 – Övriga frågor
Riktlinjer, organisation och roller
”Mål och lokala föreskrifter för studievägledning” ska uppdateras. Små justeringar kommer att
göras i handläggningsordningen för tillgodoräknande. En ny handläggningsordning för reell
kompetens för behörighet är under bearbetning. Vikten av ett förtydligande vad gäller vem som
har ansvar för information och vägledning, kartläggning och ämnesbedömning har lyfts vid
Studentcentrums ledningsmöte.
Inom Umeå universitet behålls den ordinarie organisationen och en samverkansgrupp för
validering av reell kompetens bildas. Ett beslut har tagits vid Studentcentrums ledningsmöte och
ett uppdrag finns till gruppen. (bilaga)
Samverkan vad gäller metoder, modeller och ”good practise”
I det lokala projektet har det arbetats med att ta fram en verktygslåda för validering av reell
kompetens för behörighet och tillgodoräknande. Kontakter har tagits med bl.a. Stockholms
universitet och Högskolan Väst. Nordiskt nätverk för vuxnas lärandes (NVL) hemsida8 med
information har också använts. ”Good practise” i ett Europeiskt perspektiv har vi fått genom
samarbete med Hanne Smidt och genom studiebesök samt workshoppar med representanter från
Danmark och Frankrike. Se vidare Del 1.
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Samverkansgrupp för validering
Bakgrund
Sedan 2016 bedrivs ett nationellt arbete för att öka möjligheterna att tillgodoräkna sig reell
kompetens för tillträde till högre studier samt tillgodoräknanden i förhållande till lärandemål i
utbildningar. I dagligt tal benämner man den samlade processen för detta som ”validering” av reell
kompetens. UHR har ansvar för att under 2017-2018 leda arbetet med att skapa en varaktig
nationell struktur för bedömning av reell kompetens.
Vid Umeå universitet har vi sedan 2016 bedrivit ett projekt för att ta fram och implementera en
process och struktur för det lokala arbetet med bedömning av reell kompetens, fortsättningsvis
kallat validering. Det arbetet har utgått från de två processerna för antagning respektive
tillgodoräknanden. För att kvalitetssäkra ansökningarna erbjuds studievägledning som stöd till de
sökande inför ansökningsproceduren, se bilaga 1 för processbeskrivning. Det lokala arbetet i
processen spänner sålunda över tre olika verksamheter inom Studentcentrum; studievägledning,
antagning och tillgodoräknande och utgör ett kompetensområde som utvecklas och ställer krav på
samsyn och samordning för att effektivisera valideringsprocessen.

Syftet med samverkansgruppen
För det interna arbetet mellan de tre verksamheterna tillsätts därför en samverkansgrupp. Syftet
med gruppen är att, inom Studentcentrum,
-

säkerställa samsyn i frågor som gäller validering

-

säkerställa hög gemensam kompetens om regelverk som gäller validering

-

säkerställa att den gemensamma processen för och informationen om validering är aktuell
och effektiv

Gruppens sammansättning och uppdrag
Gruppens sammansättning beslutas av enhetschefen efter samråd med områdeschefer och ska
bestå av två företrädare för studievägledning, antagning och tillgodoräknande respektive.
Enhetschefen utser sammankallande. Gruppen utses för en period om två år i taget.
Gruppen träffas upp till två ggr/termin. Minnesanteckningar från mötena samlas på
Studentcentrums samarbetsyta.
Gruppen ska vara ett stöd för Studentcentrums chefer, och ge återkoppling till ledningsgruppen, i
frågor som gäller validering. Frågor som gruppen arbetar med kan gälla regeltolkning, förslag till
kompetensutveckling, stöd vid remissyttranden med mera.
Gruppen ska även ta stöd av kommunikatör för att utforma information till studenter och anställda
om huvudprocessen för bedömning av reell kompetens. Respektive processägare ansvarar för
information om sin process.
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901 87 Umeå

www.umu.se

Bilaga 18

Projekt reell kompetens apotekare och receptarier
Slutrapport
190115

Mycket kort beskrivning av projektet
Projektet berör ansökningar om reell kompetens till apotekar- och receptarieprogrammen
vid Göteborgs, Umeå och Uppsala universitet. Bedömningarna av dessa ansökningar har
tidigare ofta gett skilda resultat avseende i vilken utsträckning de sökande kan anses beviljas
reell kompetens. Detta projekt har strävat efter att förbättra hanteringsrutiner och
systematisera bedömningar så att processen blir mer transparent för såväl sökande som
deltagande universitet.

Kort sammanfattning av rapporten
Efter ett inledande skede där kartläggning av tidigare rutiner, testbedömningar och möten
stod i fokus kunde en större samsyn på bedömningarna utvecklas. Projektet har
strömlinjeformat hanteringsrutinerna och förbättrat organisationen för bedömning av
ansökningar om reell kompetens, och kommunikationen med de sökande har
systematiserats i en strävan efter att i än större utsträckning än tidigare tydliggöra besluten
och vad de grundats på.
Akademierna har på ett mer formaliserat sätt än tidigare inkluderats i arbetet med och
reflektionerna kring området reell kompetens. I projektets slutskede kunde de deltagande
universiteten sammanställa dokument som listade vilka kompetenser de sökande ansågs
behöva för att kunna beviljas reell kompetens.
En inledande tanke om att införa en helt gemensam process för bedömningarna skrinlades,
då det låga antalet sökande bidrog till att vinsterna med en sådan process inte bedömdes
vara påtagliga. En dokumenterad samsyn kring kraven ansågs vara ett mer användbart
resultat.
Vad som så småningom återstår att göra är att gå igenom resultaten för de som beviljats
reell kompetens, och sammanställa statistik över hur många som kommit in på de sökta
utbildningarna och hur det har gått för dem. Där är det ännu tidigt att kunna uttala sig om
några resultat, då de sökande det rör sig om både är ganska få, och i förekommande fall
knappt hunnit påbörja sina utbildningar.

Del 1
Projektets syfte var att inledningsvis kartlägga de nuvarande processerna och utröna i vilken
grad det var möjligt att skapa mer enhetliga bedömningar av ansökningar om reell
kompetens till apotekar- och receptarieprogrammen vid de deltagande lärosätena.
De målsättningar som formulerades i projektplanen var att förbättra hanteringsrutinerna
och systematisera bedömningarna, utöka samsynen mellan de deltagande universiteten,
sätta fokus på de sökta utbildningarna och utveckla samarbetet med akademierna. I

slutändan har allt detta även varit tänkt att leda till större transparens för de sökande. Syftet
har inte bara varit att göra processen mer rättssäker utan även att göra den mer
överblickbar för den sökande.
Bedömningarna har tidigare ofta varit personberoende, och entydiga riktlinjer för i vilka fall
institutioner/fakulteter ska kontaktas har inte funnits inom alla de deltagande universiteten.
Det har inte heller alltid funnits upparbetade kontaktvägar med institutioner och/eller
fakulteter. Bristande kommunikation med de sökande, för vilka bedömningarna inte sällan
lett till resultat som varit svårbegripliga, har varit ett annat problemområde.
Dokumentationen via tjänsteanteckningar har kunnat vara bristfällig, och i sådana fall inte
lett till någon större hjälp för de sökande avseende vad som behöver kompletteras inför
kommande ansökningar. Även vid avslag av ansökan om reell kompetens är det av vikt att
notera mer detaljerat vad universiteten bedömt att de sökande saknar.
Efter det inledande skedet gjordes ett antal testbedömningar av ansökningar som gjorts i
tidigare omgångar. De olika ansökningarna bedömdes av de i projektet deltagande
lärosätena, som samtidigt mer detaljerat motiverade hur de sett på ansökningarna och om
de skulle ha lett till ett beviljande eller avslag. Resultatet blev att bedömningarna
huvudsakligen visade sig vara likartade avseende de sökandes behörighet, och mer så mot
slutet av projektet.
De skillnader som fanns bestod i att Uppsala generellt sett var något hårdare i
bedömningarna, medan Umeå var något mer generösa. Det senare naturligt, då det i Umeås
antagningsordning finns nedtecknat att man ska ha en generös bedömning av ansökningar
om reell kompetens som fått en positiv bedömning av ett annat lärosäte. Göteborg befann
sig mer i mittfåran, kanske delvis beroende på att man hela tiden haft en rekogrupp som
fattat gemensamma beslut.
En tanke var inledningsvis att en helt och hållet gemensam process vid bedömningarna
kunde vara önskvärd. Ett enda beslut skulle i så fall fattas för alla de deltagande
universiteten i varje enskilt fall. Där har det funnits skäl att omvärdera vinsterna med att
införa en sådan arbetsform.
Till vårterminen 2019 fanns det vid sista ansökningsdag totalt sex ansökningar om reell
kompetens till apotekar- och receptarieprogrammen registrerade vid Uppsala universitet.
Ingen av de sex hade sökt samma utbildningar vid Göteborg, medan Umeå endast har
antagning till programmen till höstterminerna. Det rör sig om förhållandevis låga siffror
sammantaget, där de sökande mer eller mindre uteslutande begränsar sig till att söka
alternativen vid det egna universitetet.
Även om det är fler ansökningar till höstterminerna gör den "regionala" inställningen hos de
sökande (jämfört med till exempel de sökande till läkarprogrammet) och det låga antalet
ärenden totalt att organiserandet av en gemensam hantering av bedömningarna kunde bli
mer otymplig än arbetsbesparande.
I stället för att sträva efter en sådan enhetlig hantering av ärendena växte en målsättning
fram att utarbeta detaljerade beskrivningar av de kompetenser som krävs för att en sökande

ska anses kunna beviljas reell kompetens till ett program. Där har akademierna inom de
deltagande universiteten under projektets slutfas producerat detaljerade dokument som
listar exakt vilka kompetenser man anses behöva vad gäller fysik, biologi och kemi inom
apotekar- och receptarieprogrammen. Dessa dokument, som visat sig vara i stora drag
överensstämmande vad gäller synen på dessa kompetenser, torde bli till stor hjälp under
kommande ansökningsomgångar.
Till avdelningen oförutsedda hinder hör att ett byte av projektledare var tvunget att
genomföras under projektets gång, vilket under en väsentlig period kom att hämma
projektets arbete.
De projektmedel som tilldelats projektet av UHR har fördelats till lärosätena i enlighet med
budgetförslaget i ansökan. Administrativt stöd och projektledare har funnits vid Uppsala
universitet, och alla tre lärosätena har fått medel tilldelade för handläggning och övrigt
deltagande (vilket i förekommande fall även omfattar deltagande av akademierna).
Efter fördelning av projektmedlen till de tre lärosätena, har varje lärosäte själv disponerat
tilldelade medel. Den interna fördelningen har gett att framför allt Umeå universitet inte
använt hela det tilldelade beloppet, medan Göteborg universitet förbrukat större delen. Vid
Uppsala universitet har större delen förbrukats, med undantag av tilldelade medel för
projektledare. Detta då denna position var obesatt en period i projektets uppstart och det
även genomfördes ett byte av projektledare.
De tilldelade medlen har sammantaget möjliggjort att handläggare som deltagit i projektet
kunnat frigöras från ordinarie arbetsuppgifter till den omfattning som varit nödvändig under
projekttiden. Projektdeltagare har i nära samarbete med de aktuella institutionerna gjort
bedömningar av sökandes akademiska meriter och/eller yrkeserfarenhet i förhållande till de
gymnasiala förkunskapskraven och faktiska förkunskapskrav. Bedömningar har gjorts av
sökande både i tidigare antagningsomgångar och aktuella antagningsomgångar under
projektperioden. Projektdeltagare har även gjort sammanställningar av bedömningar,
deltagit i arbetet med att ta fram kompetensbeskrivningar för faktiska förkunskapskrav samt
deltagit i projektmöten.

Del 2
Projektet har lett till ett förbättrat samarbete med akademierna, där man från fakultets- och
programhåll systematiskt kunnat delta i processen och hanterat bedömningar i samarbete
med berörd antagningsenhet. Rutinerna för detta har strömlinjeformats, och kontakterna
har ökat såväl formellt genom möten samt informellt genom ökad kommunikation rörande
frågor om reell kompetens.
Projektets resultat har börjat spridas i så mån att de listor över kompetenser de deltagande
universiteten arbetat fram har börjat distribueras inom universiteten. Däremot har ännu inte
någon generell sammanställning av dokumenten gjorts då dessa kom in precis före
julledigheten, men projektet strävar efter att göra detta inom en snar framtid.

Till uppföljningsfasen av projektet hör att gå igenom resultaten för de sökande som beviljats
reell kompetens. Hur många av dem har kommit in på de sökta utbildningarna? Hur har det
gått för dem? Har någon specifik kurs varit problematisk? Finns det några slutsatser att dra
vad gäller de gjorda bedömningarna?
I vilken mån gemensam information till dem som ansöker om reell kompetens till just dessa
program kan stödja processen är oklart, i och med att ansökningarna är så ämnesspecifika,
och de efterfrågade kompetenserna är för detaljerade för kortare beskrivningar. I dessa fall
torde det vara tillräckligt med mer generell information. Däremot kommer
kompetensbeskrivningarna vara till nytta vid vägledning på individnivå och vid en eventuell
utveckling av valideringsarbetet.
Projektet har använt sig av sakkunniga på fakultets- och programnivå, som deltagit såväl
kort- som långsiktigt genom bedömningar av inkomna ansökningar samt utarbetande av
riktlinjer för framtida arbetssätt.
Projektet knyter an till vägledningsarbetet i den mån att studievägledarna kan hänvisa direkt
till dem som är inblandade i bedömningsprocessen, för en mer inkluderande diskussion av
behörighetskrav och hanteringsrutiner.
De hinder som har funnits har mer bestått i att ett systematiskt samarbete med specifika
kontaktpersoner på institutioner eller fakulteter tidigare inte funnits utvecklat vid alla de
deltagande universiteten. Där har det i vissa fall tagit en stund att reda ut hur samarbetet
inom universitetet ska utformas, vilka som ska göra bedömningarna på fakultets- och
programnivå, etc. Arbetet har även varit upplagt på skilda sätt inom universiteten.
Samarbetet mellan antagningsenheter och akademier avseende ansökningar till apotekaroch receptarieprogram har inte haft samma former, och i vissa fall varit mindre formaliserat
än det nu blivit.
De rutiner och samarbetsformer som mejslats ut under projektets gång har redan blivit en
naturlig del av den ordinarie strukturen. Så snart ett mer formellt slutresultat av projektet
kan formuleras i dokumentform kommer undertecknare av projektansökan se till att detta
sprids till alla berörda parter. Några delresultat av projektet som redan kan noteras är att
bedömningarna har blivit mer systematiska i och med att samsynen mellan de olika
universiteten har ökat, och de sökande har fått bättre information om resultaten av sina
ansökningar. De utökade kontakterna mellan antagningsenheter och akademier har även lett
till en större förståelse för hur man ser på området reell kompetens inom olika delar av
universiteten.

Del 3
Den organisation och de roller som nu finns inom de i projektet deltagande universiteten
fanns inte i sin helhet innan projektstarten. I de fall mer schematiserade hanteringsrutiner
delvis saknades har dessa finslipats, och kommunikationen med de sakkunniga har utökats.
Arbetet har blivit mer metodiskt och mer transparent för de sökande.

Validering av utländska sökande med ofullständig dokumentation har hittills inte varit
aktuellt inom detta delprojekt då de som sökt reell kompetens alla haft fullständig
dokumentation över sina tidigare studier. För framtiden kan det dock vara nödvändigt att i
sådana fall där fullständig dokumentation saknas utforma ett system där akademierna deltar
i bedömningen av de sökandes kompetenser genom intervjuer, prov, med mera. Inom detta
område är det ännu inte färdigtänkt avseende vad som kan vara de bästa redskapen för att
mäta de sökandes kunskaper, men i dessa fall är kompetensbeskrivningarna och de väl
upparbetade kontakterna med akademierna av avgörande vikt för det framtida arbetet.
I projektets sammanställningsfas ingår även framställandet av ett stödmaterial som mer
detaljerat sammanfattar inte bara slutresultatet av akademiernas framtagning av
kompetenser, utan även hur detta arbete utförts.

Pernilla Hultberg & Ulrika Bernlo
2018-12-12, uppdaterad 190114
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Slutrapport Valideringsnätverk Väst
- en del av pilotverksamheten för bedömning av reell kompetens år 2017-2018

Beskrivning av projektet
Valideringsnätverk Väst (VnV) är ett nätverk bestående av sju lärosäten i västra Sverige; Chalmers,
Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst,
Jönköping University samt Validering Väst (och Västra Götalandsregionen). Syftet med nätverket har
varit att identifiera och utveckla gemensamma förhållningssätt avseende bedömning av reell
kompetens och validering.

Sammanfattning
Valideringsnätverk Väst ansökte gemensamt och tilldelades projektmedel för att arbeta med
- Riktlinjer, organisation och roller (delprojekt 2) samt
- Ofullständig dokumentation av utländsk avslutad akademisk utbildning, BUD (delprojekt 4).
Det gemensamma utvecklingsarbetet har resulterat i ett gemensamt metodmaterial, en manual,
som utgår från rollerna i en valideringsprocess; kartläggare, bedömare, beslutsfattare. Manualen är
tänkt att användas som stöd för alla som är involverade i valideringsprocessen och ska ses som ett
levande dokument där lärosätesspecifika delar kan adderas. Lärosätena inom VnV har olika
förutsättningar och kommer att ha något olika rutiner för bedömning av reell kompetens men
kommer att arbeta utifrån samma process. Lärosätena inom VnV kommer även att underteckna en
gemensam överenskommelse för samarbete där vi förtydligar att vi avser godta varandras
bedömningar/bedömningsunderlag för behörighet och tillgodoräknande i möjligaste mån, att vi
avser arbeta så likt som möjligt samt att vi avser fortsätta att samverka även efter projekttidens slut.
Under 2019 kommer fokus för det fortsatta samarbetet vara implementering på lärosätena, bl. a i
form av olika utbildningsinsatser för att stödja arbetet med bedömning av reell kompetens samt en
fortsatt utveckling av olika valideringsmetoder.

Hur har det gått?
Bakgrund

Nätverket initierades av lärosätenas prorektorer i samband med remitteringen av delbetänkandet
”Validering med mervärde” (Ds 2016:24) under år 2016. Dessförinnan hade kontakt etablerats
mellan några av lärosätena med anledning av uppdraget att utveckla arbetet med reell kompetens,
vilket var uttryckt i regleringsbrevet för år 2016. Kontakt togs initialt mellan personer som hade
arbetat med frågorna tidigare, i olika projektformer. En dialog inleddes och ett första möte hölls i
1

januari 2017. Man konstaterade redan då att man önskade samverka istället för att var och en skulle
försöka ”uppfinna hjulet” på var sitt håll.
Några medarbetare från Göteborgs universitet, Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde
formulerade därefter en preliminär ansökan om gemensamma projektmedel som skickades in till
Universitets- och högskolerådet (UHR) redan innan den formella utlysningen av projektmedel hade
skickats ut.
Nätverket, som fick namnet Valideringsnätverk Väst, bildades på våren 2017 och tilldelades
projektmedel för att arbeta med delprojekt
- Riktlinjer, organisation och roller (delprojekt 2) samt
- Ofullständig dokumentation av utländsk avslutad akademisk utbildning, BUD (delprojekt 4).

Arbetssätt
Varje lärosäte har varit representerat av minst 2 personer. Nätverket har träffats ungefär en gång
per månad sedan början av hösten 2017. I perioder har de två projektgrupperna som formerades
utifrån ovanstående teman (och som formulerades av UHR) träffats mer frekvent, men nätverket har
under hela perioden även haft kontinuerliga träffar i helgrupp.
Från UHR talade man initialt om att gruppera de lärosäten som tilldelats medel för att arbeta med
samma frågor/teman i olika kluster. Så gjordes även vid ett antal workshops och konferenser
arrangerade av UHR, men har sedan UHR’s omorganisation uteblivit vilket upplevts som negativt. Vi
tror att fortsatta och mer intensiva möten i de olika klustren hade bidragit till ett positivt
utvecklingsarbete inom de olika delprojekten samt hade bidragit till en större samverkan mellan
olika projekt/lärosäten, vilket i förlängningen kunde ha påskyndat målsättningen om en varaktig
struktur. En utbyggd och välfungerande samverkan mellan UHR och mellan universitet och högskolor
är en förutsättning för ett varaktigt arbete med bedömning av reell kompetens och validering.
Förändring under HT18
Under hösten 2018 har vi valt att arbeta i mindre arbetsgrupper med tydliga fokusområden, i syfte
att effektivisera arbetet inom nätverket. Alla nätverkets deltagare har ingått i en eller flera grupper.
Grupperna har arbetat internt och haft kontinuerlig avstämning med projektledningen. Grupperna
har även redovisat sitt arbete vid de gemensamma heldagsmötena varje månad.

Uppsatta mål - avvikelser
På det stora hela matchar projektets resultat uppsatta mål, även om det finns delar i
målformuleringarna som kan uppfattas som att det skulle hanteras enbart inom vårt projekt men
som har hanterats i en större kontext (UHR). En avvikelse är målsättningen med att ha framtagna
principer för hur vi hanterar förhandsbesked till individer som ännu ej är antagna. Frågan har
diskuterats, men medvetet lagts åt sidan då lärosätenas olika förutsättningar och uppfattningar om
förhandsbesked har gjort att det inte har varit en rimlig fråga att hantera inom projektet.

Hinder
De hinder för utvecklingsarbetet som identifierats har framför allt varit nedanstående;
1. Svårighet att engagera bedömare
2. Svårighet att identifiera lämpliga testpersoner
3. Kompetensförlust när kollegor slutar sina tidsbegränsade projektanställningar
4. Förändrade direktiv från UHR under projekttiden
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5. Etiska dilemman
6. Övriga hinder
1. Svårighet att engagera bedömare
Det har varit svårt att engagera bedömare till de delar av projektet som rör pilotverksamhet för
erkännande av utländsk avslutad utbildning med ofullständig utbildningsdokumentation.
Vi valde initialt att avgränsa oss och fokusera på två utbildningar som förenar lärosätena inom VnV:
utbildning för ingenjörer respektive sjuksköterskor. Trots detta och trots att sex av sju ingående
lärosäten bedriver utbildning för sjuksköterskor så har vi endast lyckats engagera två lärare, varav
den ena under hösten 2018 fick nya uppdrag och ej kunde fullfölja sitt arbete inom VnV. För
ingenjörerna har det varit något lättare även om det har varit en rörlighet bland bedömarna även i
denna grupp.
En anledning till att det har varit så svårt att rekrytera bedömare/lärare kan vara att lärare ofta är
schemaplanerade lång tid i förväg. Detta i kombination med otydlighet från VnV’s sida avseende
omfattning, tidsåtgång osv har påverkat rekryteringen negativt. Otydligheten beror till viss del på
svårigheter att på förhand uppskatta tidsåtgång och omfattning av engagemang för de presumtiva
bedömningarna.
2. Svårighet att identifiera lämpliga testpersoner
Det har även varit svårt att identifiera lämpliga personer som skulle kunna genomgå en validering
med syfte att metoderna skulle testas och kunna utvecklas ytterligare för att säkerställa att de
bedömningar som ska göras, görs med god kvalitet.
Vi har inte kunnat få varken reella eller fiktiva personer från UHR då det inte funnits lämpliga
ärenden i UHR’s ärendehanteringssystem. Målgruppen är således betydligt mindre än vad som
uppfattades initialt då det antogs att de ökade flyktingströmmarna till Sverige skulle bidra till att
många individer som flytt sitt hemland skulle ha svårt att ta fram/ta med sig sin utbildningsdokumentation. Det har dock visat sig att det är ytterst få som saknar hela eller delar av sin
utländska utbildningsdokumentation och i de allra flesta fall går denna att få fram från
utbildningslandet.
Inom VnV har vi dock arbetat aktivt med att försöka finna individer som skulle kunna tänka sig att
ställa upp som ”testpersoner”. Vi har planerat för att erbjuda ersättning till de som ställer upp och
har fortsatt att arbeta med metoder och tillhörande informationstexter, både till de sökande och till
kartläggare, bedömare och beslutsfattare.
I syfte att få kontakt med lämpliga individer har kontakt tagits, bland annat med Restad Gård,
Support Group Network, Framtida Vårdpersonal, olika Arbetsförmedlingskontor, representanter för
Röda Korset osv. Flera av nätverkets deltagare har varit involverade i detta arbete. Vi har även
diskuterat om det skulle vara möjligt att kontakta personer som sökt Kompletterande utbildning för
utländska sjuksköterskor men som inte blivit antagna och erbjuda dem att delta i pilotverksamheten.
Vi har dock valt att avvakta förtydliganden från UHR samt att försöka färdigställa de underlag och
dokument som kommer att behövas under en kommande valideringsprocess.
Vi hoppas fortfarande att kunna testa våra framtagna förslag till metoder framöver, även om vi inte
kommit så långt som vi hade hoppats per dags dato.
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3. Kompetensförlust när kollegor slutar sina tidsbegränsade projektanställningar
En annan svårighet som har börjat göra sig gällande under hösten 2018 är att projektdeltagare som
har haft en tidsbegränsad projektanställning för att arbeta inom pilotverksamheten, går vidare till
andra tjänster. Detta innebär att mycket kompetens går förlorad och riskerar att stoppa upp det
fortsatta implementeringsarbetet på lärosätena.
4. Förändrade direktiv från UHR under projekttiden
Under pilotverksamhetens gång har det – av naturliga skäl – kommit nya direktiv från UHR efter
hand. Det faller sig naturligt att så sker i ett utvecklingsprojekt såsom pilotverksamheten har varit.
Det har dock skapat viss oro bland projektdeltagare och en farhåga om att det redan finns på
förhand uppgjorda resultat eller processer som kommer att rekommenderas av UHR efter
projekttidens slut.
5. Etiska dilemman
Innan valideringsmetoder kan användas i autentiska situationer behöver vi kunna säkerställa att de
individer som ställer upp för att prövas utifrån våra framtagna modeller inte genomgår en
valideringsprocess som leder till ett (helt) misslyckande. Även om valideringen visar på ett negativt
resultat behöver individen få med sig något att bygga vidare på, t ex i form av en kompletteringsrekommendation baserat på de kunskaper/kompetenser som framkommit under processen. Alltså;
för den individ som genomgår en validerings måste processen resultera i någon form av positivt
värde.
Avseende erkännande av utländsk avslutad utbildning med ofullständig utbildningsdokumentation
där det varken helt eller delvis går att bekräfta det som formulerats i den beskrivningen av utländsk
utbildning (BUD) som utfärdats av UHR, så bör vi ändå kunna erbjuda individen en väg framåt.
Genom hänvisning till annan myndighet som t ex Arbetsförmedlingen eller mot arbete eller fortsatta
studier.
6. Övriga hinder
Att vara många personer som arbetar tillsammans och i sann demokratisk anda får göra sin röst hörd
tar tid. Vissa delar av det gemensamma utvecklingsarbetet hade sannolikt kunnat göras mer tidseffektivt om vi redan tidigare hade utsett mindre arbetsgrupper och därtill ansvariga personer så
som vi valt att organisera arbetet under hösten 2018. Å andra sidan hade detta arbetssätt troligen
inte varit möjligt tidigare i processen då en stor del av tiden har vikts åt att lära känna varandras
arbets- och förhållningssätt, vilket i sin tur har varit en absolut förutsättning för att kunna identifiera
gemensamma nämnare och arbeta för lika och gemensamma arbetssätt framöver. Det är så vi har
uppfattat kärnan i uppdraget och det är utifrån det som vi har valt att planera arbetet så som vi har
gjort.
Viss frustration har uttryckts kring det faktum att nya personer tillkommit under projekttiden. Det
har uppfattats som frustrerande att diskussioner har behövt tas om och tidigare avhandlade frågor
har ställts på nytt, behövt förtydligas och ånyo bli föremål för diskussion vilket tagit tid i anspråk. I
efterhand är dock den samlade bilden att de återkommande diskussionerna har bidragit till en ökad
förståelse för vårt uppdrag, vad det är vi har att förhålla oss till och vad vi förväntas åstadkomma.
Utan de upprepade diskussionerna hade denna djupa förståelse troligen inte kunnat uppnås.
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Projektmedel
Vi valde att fördela ut projektmedlen för år 2017 lika till alla de 8 aktiva parterna. En mindre pott
sparades på samordnande lärosäte att använda till gemensamma konferenser och informationsmaterial. Under år 2018 fördelades medlen enligt samma princip med den skillnaden att en något
lägre summa fördelades ut och att man därmed sparade en pott att kunna äska medel ifrån (efter
beslut av projektets styrgrupp). En anledning till detta var att det redan under år 2017 hade
uppkommit en diskussion om huruvida det var korrekt att alla fick lika stor del av de gemensamma
medlen då arbetsinsatserna skiljde sig åt i omfattning. Denna diskussion har dock landat i att vi alla
har arbetat utifrån bästa förmåga och att det inte har funnits något fullgott alternativ till annan
fördelning av medel. Att en något lägre summa fördelades ut under 2018 har inneburit att det finns
en summa med sparade medel som avses att användas under 2019, för att möjliggöra fortsatt
nätverkande och samarbete kring olika utbildningsinsatser inom ramen för det fortsatta
implementeringsarbetet på lärosätena inom VnV.

Gemensamt metodmaterial – manual
Inom projektet har ett metodmaterial tagits fram i form av en manual. Materialet utgår till viss del
från det som togs fram inom det så kallade ”Stockholmsprojektet” (år 2015) inom vilket man även
utvecklade den första versionen av ärendehanteringssystemet Valda.
Syftet med manualen är att ge stöd åt och underlätta arbetet för de roller som är involverade i
bedömning av reell kompetens och validering; kartläggare, bedömare och beslutsfattare.
Manualen ska ses som ett verktyg och är inte tänkt som ett utbildningsmaterial. De som ska arbeta i
dessa roller på lärosätena behöver vara kunniga inom valideringsområdet dvs. ha kännedom om vad
det innebär att kartlägga och bedöma i ett valideringssammanhang. Bedömning av reell kompetens
och validering är inte detsamma som att utbilda någon utan utgår istället ifrån att identifiera ett
lärande som redan har skett.
Manualen inleds med en begreppsdefinition som utgår från Valideringsdelegationens definierade
begrepp, vilka även UHR har anammat. Manualen är därefter indelad i kapitel med tillhörande
processbeskrivningar för (1) behörighet/tillträde, (2) tillgodoräknande och (3) erkännande av
utländsk avslutad utbildning med ofullständig utbildningsdokumentation.
Alla tre kapitel har en likartad struktur med rollbeskrivningar för respektive kartläggare, bedömare
och beslutsfattare samt en processöversikt från det att ansökan kommer in till lärosätet fram till
beslut. Vidare beskrivs etiska principer, förhållningssätt och kvalitetskriterier som alla involverade i
processen behöver vara insatta i.
Till manualen bifogas även två exempel, ett inom sjuksköterskeområdet och ett inom ingenjörsområdet, som stöd i bedömningsarbetet kring erkännande av utländsk avslutad utbildning med
ofullständig utbildningsdokumentation.

Information
Merparten av lärosätena inom VnV har idag tydlig information om hur man ansöker om bedömning
av reell kompetens, och med vidare hänvisning till UHR’s information på bl. a Antagning.se,
Studera.nu och UHR’s webbsidor för studie- och yrkesvägledare.
Initialt fanns en ambition om att inom VnV ta fram och presentera gemensam information med
utgångspunkt i de lärosäten som vi ansåg ha en tydlig och tilltalande information. Exempel på detta
är Malmö universitet och Linneuniversitetet. Några av lärosätena inom VnV valde att redan inför
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antagningsomgången HT18 publicera information som är i linje med den som finns på ovan nämnda
lärosäten. Syftet med att publicera denna information var att bättre stödja den sökande i
beskrivningen av sitt tidigare lärande; oavsett om det gällde behörighet/tillträde eller tillgodoräknande. Tanken var att fler lärosäten skulle följa detta exempel och publicera mer stödjande
information inför VT19.
Nätverket har dock beslutat att (1) avvakta utvärdering av den utökade informationsinsatsen från de
lärosäten inom VnV som redan gjort denna förändring och (2) även avvakta de informationsrekommendationer som förväntas tas fram inom ramen för pilotverksamheten. Det finns inget värde
i sig att inom VnV tillhandahåll ”egen” information, utan det är bättre om alla landets
universitet/högskolor kan presentera så lika information som möjligt.

Sakkunniga
VnV har haft förmånen att samarbeta och hämta metodstöd ifrån Validering Väst, som är en del av
Västra Götalandsregionen och som även ingår i det tidigare nämna nätverket för lärosätenas
prorektorer. Validering Väst har mångårig och unik kunskap och erfarenhet av metodutveckling inom
valideringsområdet. Deras stöd har varit oerhört värdefullt för arbetet inom VnV, inte minst genom
att påminna om att hela tiden ha syftet med arbetet i fokus.
VnV har även sedan starten av projektet identifierat och kontaktat medarbetare på lärosätena som
varit involverade i tidigare valideringsprojekt, bland annat det så kallade ”Stockholmsprojektet” där
man utvecklade den första versionen av Valda för Lärarlyftet, men även andra valideringsprojekt
som skett i samarbete mellan olika lärosäten i Västra Götalandsregionen med omnejd. Vi har haft tur
i att personer med mångårig erfarenhet inom valideringsområdet har funnits på lärosätena inom
VnV och har kunnat knytas till projektet/nätverket.

Vägledning vid lärosätena
För de lärosäten som har en central vägledningsfunktion knyter projektet tydligt an till redan
befintliga strukturer kring studie- och karriärvägledning. För de fåtal lärosäten som har en
decentraliserad vägledningsorganisation avser man att knyta an till denna organisation, men det
kommer även att finnas behov av att bygga upp någon form av central ingång för ärenden och frågor
om bedömning av reell kompetens.

Hinder i de ordinarie strukturerna
Det har varit svårt att engagera ämnesansvariga, lärare på institution/fakultet/akademi. Det har
även funnits svårigheter att få med den centrala administrationen på lärosätena i vissa fall. Detta
kan delvis härledas till en otydlighet från lärosätenas ledningar, vars aktiva stöd är en förutsättning
för att arbetet med bedömning av reell kompetens ska utvecklas på lärosätena.
Det främsta sättet att undanröja dessa hinder är att skapa dialog. Det kräver dock att tid avsätts inte
bara från VnV’s projektdeltagares sida utan även från mottagarna.
Det har genomförts informationsmöten, seminarier och enskilda samtal på lärosätena och både
ledning och central administration har informerats kontinuerligt. Detta arbete kommer att fortsätta
när vi nu har ett resultat av samarbetet inom VnV samt av den nationella samverkan inom
pilotverksamheten tillsammans med UHR.
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Inom VnV kommer fokus för 2019 års arbete primärt vara att samarbeta kring olika informationsoch utbildningsinsatser på lärosätena. Ett viktigt budskap är att när ett individärende om reell
kompetens hamnar hos en lärare/bedömare så ska det hanteras precis som andra ärenden som rör
presumtiv eller antagen och registrerad student. Det är således inte något som går att välja bort utan
ska hanteras skyndsamt precis som andra individärenden.

Samverkan med andra aktörer/sektorer
Då fokus för VnV’s arbete har varit samverkan mellan lärosätena har vi inte aktivt sökt kontakt med
andra sektorer. Att samarbeta över sektors- och myndighetsgränserna är dock en förutsättning för
att bedömning av reell kompetens och validering ska bli en hållbar verksamhet. Således är detta ett
område där det återstår mycket att göra.
Sett till att det är individens lärande som är i centrum så kommer vi inom högre utbildning sannolikt
behöva samarbeta mycket mer med andra utbildningsaktörer och myndigheter framöver. Inom de
lärosäten som ingår i VnV har vi på olika sätt sedan tidigare samarbeten med bland annat
Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen, Skolverket, Vuxenutbildningen, kommuner, regioner etc. Dessa
redan etablerade kontaktytor kan med fördel användas även för informationsspridning och
samarbete kring bedömning av reell kompetens och validering. Förhoppningsvis kan SeQF (Sveriges
referensram för kvalifikationer) implementeras och bidra till förståelse för bedömning av individens
reella kompetens – både den formella som redan är bedömd men också den reella där det icke
formella och informella lärandet ska erkännas.
Inom VnV ser vi med tillförsikt fram emot Valideringsdelegationens arbete under 2019, vilken har för
avsikt att länka ihop de olika delarna i valideringskedjan, och där vi inom universitet och högskolor är
en del av flera.

Stöd från lärosätenas ledningar
Den gemensamma projektansökan till UHR undertecknades av rektor vid samordnande lärosäte
(Göteborgs universitet) men var väl förankrad i alla medverkande lärosätes ledningar. Den
överenskommelse för samarbete som tagits fram inom VnV i syfte att stödja det fortsatta arbetet
med bedömning av reell kompetens, kommer att undertecknas av personer i ledningsfunktion vid de
sju medverkande lärosätena. Detta som ett tydligt sätt att visa på ledningarnas stöd för det fortsatta
samarbetet.
En förutsättning för ett utvecklat arbete av bedömning av reell kompetens och validering är att
lärosätenas ledningar inte bara stödjer utan aktivt driver på arbetet.

Summering
Inom VnV har vi, på ett positivt sätt, upplevt att ”vägen har varit målet” i och med att vi har lärt
känna och fått en ökad förståelse för varandras olika arbetssätt på de medverkande lärosätena.
Oavsett vilka arbetssätt som slutligen kommer att bli förhärskande så har det varit mycket värdefullt
att samarbeta inom projektet och vi förutspår att det kommer att vara positivt för vårt framtida
samarbete.
Att vi har inventerat våra olika arbetssätt och utifrån det försökt identifiera minsta gemensamma
nämnare för nära samverkan och fortsatt samarbete har bidragit till en ökad kännedom och
förståelse för olika arbetssätt. Det gemensamma utvecklingsarbetet har resulterat i ett gemensamt
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metodmaterial, en manual och de medverkande lärosätena inom VnV kommer att underteckna en
gemensam överenskommelse för samarbete där det framgår att vi avser godta varandras
bedömningar/bedömningsunderlag avseende reell kompetens för behörighet och tillgodoräknande i
möjligaste mån, att vi avser arbeta så likt som möjligt samt att vi avser fortsätta att samverka även
efter projekttidens slut.
För individen är det av stort värde att bedömning av reell kompetens och en valideringsprocess sker
så lika som möjligt oavsett vilket lärosäte som kontaktas. Det behöver dock inte vara negativt att
inom olika utbildningar arbeta med olika metoder, så länge det sker med öppenhet och transparens.
Vi tror att vårt gemensamma projektarbete har bidragit till att etablera varaktiga strukturer för
bedömning av reell kompetens och validering. Vi ser mycket positivt på det fortsatta samarbetet och
utvecklingsarbetet inom VnV och tillsammans med UHR och landets övriga lärosäten.

Göteborg, januari 2019
Pernilla Hultberg, Göteborgs universitet
för Valideringsnätverk Väst
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