
Utvecklingen av validering inom 
den högre utbildningen

Erik Dahl

Utredare, Universitetskanslersämbetet

erik.dahl@uka.se

mailto:Erik.dahl@uka.se


Dagens presentation

1. Statistik

2. Tidigare förslag

3. På gång



Uppföljning av lärosätenas 
bedömning av reell kompetens

• Redovisades 15 november, 2021. Rapport på UKÄ:s hemsida

• Fokus på statistik

https://www.uka.se/publikationer--beslut/publikationer--beslut/rapporter/rapporter/2021-11-17-uppfoljning-av-larosatenas-bedomning-av-reell-kompetens.html


Rapportens tillvägagångssätt

• Enkät till lärosätena

• Genomgång av tillgodoräknanden med vissa lärosäten

• Undvikit:

• Sveriges universitets- och högskoleförbunds rekommendation (arbetat under minst tre år på 

lägst halvtid) [GBÖB]

• Yrkeslärarprogrammet

• Där yrkeserfarenhet är angivet i kraven. T.ex: Specialpedagogprogram, 

Specialistsjuksköterskeprogram och Vidareutbildning av lärare (VAL)



Enkäten till lärosätena
• Skickad till alla med över 200 helårsstudenter för 2019/20

• 36 av 38 svarade

• Även fritextfrågor om tillförlitlighet, svårighet och systemstöd
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Ansökt Bedömts behörig Antagits

Antal personer som ansökt om att få sin reella kompetens bedömd, bedömts behöriga för minst ett sökalternativ och 

antagits på minst ett sökalternativ där de bedömts behörig.

Statistik från lärosätena
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Procent antagningar som är för reell kompetens

Andel (procent) av alla som sökt till högre utbildning som har ansökt om att få sin reella kompetens bedömd samt andel av 

alla som antagits på en kurs eller program som antagits på grundval av sin reella kompetens



Hur tillförlitlig är statistiken?
• Ej tillförlitlig: 6 lärosäten

• Ganska tillförlitlig: 25

• Tillförlitlig: 5

• Varför?

• NyA saknar stöd

• Definitionen

• Mycket manuell hantering

• Underlag som finns inte utformat för statistiken UKÄ frågat om

• Handläggare har arbetat utifrån olika definitioner

• Arbetat och bokfört på olika sätt över tidsperioden

• SQL-frågor för NyA-databasen kan ha missat vissa



Hur svårt var det att ta fram 
statistiken?

• Mycket svårt: 22 lärosäten; Lite svårt: 11; Inte svårt: 3

• Varför?

• Systemstöd saknas, speciellt för kön och utbildningsnivå

• Oavsett om man använder NyA eller har ett eget system så finns inte 

funktionerna för att fram statistik

• Fått hjälp av UHR men ändå mycket att manuellt gå igenom

• De tre som inte tycket det var svårt: har redan statistiken i Excel eller 

business intelligence-system



Förbättringsmöjligheter

• Känner ni behov av att utveckla något system för att förbättra 

framtagandet av statistik?

• 33 svarade Ja

• Vad och hur?

• NyA förbättras

• Några: Valda



Tillgodoräknanden – Statistik

• Ej Ladok eller SCB

• Några få lärosäten

• Umeå:
År Ansökningar Varav med yrkes-

erfarenhet som 
grund

Tillgodoräknanden Varav med yrkes-
erfarenhet som 
”annan merit”

2019 1 674 181 (11%) 2 422 121 (5%)
2020 1 789 184 (10%) 2 149 149 (7%)



Förslag från rapporten

• Lärosäten får i uppdrag att vidareutveckla en samsyn om definitionen

• UHR får i uppdrag att vidareutveckla systemstöd

• Utvecklingsarbetena sker i samråd med UKÄ



På gång
• Översyn av förordningen om redovisning av studier vid universitet och 

högskolor (1993:1153)

• Uppgifter om tillgodoräknanden kan tas med

• Slutrapport senast den 31 december 2023

• Uppdrag att kartlägga och föreslå fler vägar till vårdyrken

• Rapport december 2022

• UHR ger nationellt behörighetsprov som ska ge grundläggande 

behörighet för högskolestudier

• Första provtillfället 9 oktober 2022

• UHR:s instruktion (2012:811) uppdaterats

• “Myndigheten ska främja validering inom högre utbildning”


