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Validering
• Handlar om att ge erkännande åt tidigare lärande.
• Oavsett var, när och hur du har lärt dig.
• Ofta innebär det lärande i andra sammanhang, som 

synliggörs och ges erkännande i ett nytt 
sammanhang.

• Formella definitioner i olika utbildningsformer.
• Vad kan validering i folkhögskolan innebära?
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Validering i folkhögskolan
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• Vad är folkhögskolans idé om validering?
• Hur ger vi erkännande åt individers, och då främst 

kursdeltagares, tidigare lärande?
• Förekommer det validering på allmän kurs?
• Vad har deltagare i yrkesutbildningar med sig till 

utbildningen? Hur tar vi vara på det?
• Tidigare lärande som process och resultat.



Validering av tidigare lärande
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• Vad i den bedömning som görs och de intyg som ges handlar 
om resultatet, att du har lärt dig vissa (kanske förbestämda) 
saker, och vad handlar om att du gått igenom en lärprocess?

• Kan folkhögskolan validera tidigare, informella, 
lärprocesser?

• Kan folkhögskolan validera resultatet av tidigare, informellt, 
lärande?



Validering på allmän kurs
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• Studierna utgår från förkunskaper och erfarenheter?!
• Hur synliggörs och identifieras dessa?
• Kraven för grundläggande behörighet påverkas av 

omfattningen på tidigare studier.
• Bedömning av och intyg om kunskaper motsvarande

kraven för godkänd på gy-komvux-kurser – för 
särskild behörighet.



Validering på estetiska kurser
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• Antagning baserat på tidigare lärande, som visas i 
portfolio, antagningsprov, audition etc.

• Utbildningen utgår från deltagarnas förkunskaper?!



Validering i yrkesutbildning
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• Går det att påverka sin yrkesutbildning via 
validering?

• Går det att göra utbildningen på kortare tid om du 
har erfarenheter (av lärprocesser) och förkunskaper?

• Går det att klara utbildningen med mindre 
studieinsats om du har erfarenheter och 
förkunskaper?

• Går det att få en utbildning som är mer kvalificerad 
om du har erfarenheter och förkunskaper?



Validering av folkhögskoleutbildning
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• Kan folkhögskolans yrkesutbildningar valideras i andra 
sammanhang?

• Arbetsgivare och branscher som erkänner utbildningen.
• SeQF som en väg att få generellt erkännande av en viss 

utbildning.
• Kunskaper hos elever på allmän kurs bedöms som motsvarande 

kraven på gy/komvux-kurser.
• Reell kompetens som möjlighet till erkännande för behörighet 

och tillgodoräknande i högskola och yrkeshögskola.
• Andra möjligheter till validering?
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Tack för uppmärksamheten!


