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Statens institutionsstyrelse (SiS) välkomnar departementspromemorians
intentioner/förslag att skapa ett nationellt sammanhängande valideringssystem i
samverkan med berörda myndigheter.
SiS har utifrån förslagen i rubricerad promemoria följande kommentarer:

4.7.4 Kvaliteten behöver förbättras

SiS har konstaterat att det finns strukturella svårigheter vid genomförande av
validering inom yrkeshögskoleutbildningar. Utförarnas kompetens varierar vilket kan
få konsekvenser för kvaliteten. Stöd och kommunikation med Myndigheten för
yrkeshögskolan har upplevts vara otillräcklig.
SiS stöder således förslaget att ge ett utökat stöd till de aktörer som utför validering, i
form av metodstöd, kompetensutveckling och utveckling av standarder.

6.4 Förhållandet mellan validering och prövning ska bli tydligare

Skillnaden mellan validering och prövning är inte tillräckligt tydliga i förslaget.
För att förstärka trovärdighet och legitimitet av begreppet validering och för
valideringens resultat och värde föreslår SiS att validering och prövning likställs
genom att vägen till betyg kan gå antingen via validering eller prövning. Prövning bör
inte utgöra en överprövning av valideringsresultat.
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7.1.3 Ett tydligare ansvar att pröva reell kompetens för tillgodoräknande inom
yrkeshögskolan
SiS anser att det finns anledning att föra in begreppet validering i förordningen för
Myndigheten för yrkeshögskolan. Det skulle öka tydlighet och skapa likvärdighet
mellan regelverken för gymnasial- och eftergymnasial utbildning.

9.1 Förutsättningar för att det ska vara fråga om en validering

SiS anser att det kan finnas skäl att författningsreglera validering på folkbildningens
område särskilt när det gäller eftergymnasiala yrkesutbildningar där utbildningarna
enbart bedrivs inom folkhögskola.

Övriga synpunkter

Inom både EU och OECD lyfts validering fram som ett viktigt verktyg för det livslånga
lärandet. Valideringsinsatser är motiverade av såväl utbildnings-, arbetsmarknads- som
näringspolitiska skäl. Väl fungerande system för validering inom utbildnings- och
arbetsmarknadsområdet bedöms kunna bidra till betydande samhällsekonomiska
vinster.
SiS vill lyfta möjligheten att låta validering vara ett samlingsbegrepp såväl inom
samtliga utbildningssystem som för arbetsmarknadens parter.
SiS välkomnande av förslagen grundas i den egna erfarenheten från myndighetens
strategiska kompetensförsörjningsarbete där validering av medarbetares reella
kompetens är en tydligt prioriterad insats.

Beslut

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Kent Ehliasson. I handläggningen
har utredare Iwh Lauritsen deltagit. Föredragande har varit utbildningsledare Eva Lif
Redestam.
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