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Remissvar, validering – för
kompetensförsörjning och livslångt lärande
(SOU 2019:69)
Högskolan Kristianstad (HKR) har anmodats yttra sig avseende
slutbetänkandet; validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande
(SOU 2019:69). Vid beredning av remissen har samtliga fakulteter samt
avdelningar inom det högskolegemensamma stödet dvs. Studentcenter,
Fakultetsstöd och Bibliotek och högskolepedagogik beretts möjlighet att
lämna sina synpunkter på förslaget, så även Rådet för studieadministration
och studentstöd.
Förslaget i korthet:
Valideringsdelegationen uppdrag var att lämna förslag på åtgärder för ett
nationellt sammanhållet system för att fler individer ska få sitt kunnande
validerat dvs. kartlagt, bedömt och erkänt.
Det finns i dag ingen reglering utifrån en nationell sammanhållning. Många
parter inom utbildningsväsendet och arbetsliv genomför valideringar,
därigenom definieras också begreppet validering på olika sätt. Utredningen
föreslår därför en definitionsändring i Skollagen. Förslaget följer EU:s
rekommendationer men är anpassat efter förhållanden och språkbruk i
Sverige.
Eftersom begreppet validering även behöver definieras inom flera områden
föreslår delegationen en förordning med generella bestämmelser om
validering. Denna förordning ska enligt förslaget innehålla definitionen av
validering som anges i Skollagen samt generella riktlinjer för validering.
Förordningen ska omfatta validering inom alla utbildningsformer,
arbetslivet och andra verksamheter som anges i SEQF -den nationella
referensramen för kvalifikationer, om det inte anges i annan förordning.
Högskolan och yrkeshögskolan behöver också en ökad tydlighet avseende
validering och hur den bör genomföras. Valideringsdelegationen föreslår
därför i utredningen att det i förordningar som berör validering, bland annat
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högskoleförordningens bestämmelser om reell kompetens för behörighet och
tillgodoräknande samt i förordningen om uppdragsutbildning vid universitet
och högskolor införs en hänvisning till den föreslagna
valideringsförordningen.
Utredningen föreslår vidare att Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och
Universitets-och högskolerådet (UHR) i samverkan leder ett arbete för att ta
fram gemensamma riktlinjer och rekommendationer som stöd för lärosätena
och dess förutsättningar för att genomföra validering på ett likvärdigt och
kvalitetssäkert sätt.
Det finns vidare ett stort behov av att långsiktigt finansiera validering för att
nå en hållbar utveckling och etablering. I dagsläget ingår validering i
ordinarie ersättning till utbildningen. Det krävs omfattande resurser för
valideringsarbetet inte minst avseende tillgodoräknande. Olika förslag kring
finansiering föreslås därav av utredningen.
HKR övergripande kommentarer:
Definiering av begrepp, Högskolan Kristianstad anser att det fortsatt
råder en viss begreppsförvirring när man läser slutbetänkandet. Exempelvis
används begrepp som inledande och fördjupad kartläggning, ibland används
även endast begreppet kartläggning. Vi gör därför ett medskick om att se
över begreppslistan en sista gång för att minska förvirringen kring
begreppens betydelse och därmed lärosätenas arbete med validering.
Därmed bör man också se över definitionen av själva valideringsbegreppet
ytterligare en gång för att definitionen ska bli så tydlig som möjligt för alla
berörda parter.
Riktlinjer för validering: Det är bra att valideringsdelegationen föreslår
samverkan mellan UKÄ och UHR med att ta fram gemensamma riktlinjer
och rekommendationer som stöd för lärosätenas fortsatta arbete och att
dialog förs kontinuerligt med SUHF. HKR vill dock betona att det är mycket
viktigt att lärosätena som genomför valideringar också får möjlighet att delta
för att ta fram dessa gemensamma riktlinjer och rekommendationer.
Statligt råd: HKR delar utrednings uppfattning om att vi behöver ett större
politiskt engagemang men har dock funderingar kring om det verkligen finns
ett behov av detta råd, vad blir vidare kostnaderna och effektiviteten med
ytterligare en myndighet som tillsammans med övriga ska samordna
valideringsarbetet.
Ekonomi: Vi delar också utredningens uppfattning att en förutsättning för
valideringsarbetet är förbättrad finansiering, den måste vara långsiktig och
hållbar över tid, ytterligare medel utöver den ordinarie ersättningen till
utbildningen måste tillkomma. Om så inte blir fallet tenderar
valideringsarbetet att på nytt stagnera och utvecklingen fortsätta sin hittills
ryckiga väg framåt.
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Systemstöd och statistik, Inom högskolesektorn finns ett stort behov av
ett systemstöd för att kunna dokumentera valideringarna samt kvalitetssäkra
och därmed genomföra likvärdiga bedömningar. Rättssäkerheten är en viktig
aspekt. Vilket system som skulle vara mest passande har vi i dagsläget ingen
synpunkt på, alltså eventuell utveckling av Ladok, NyA eller något befintligt
system som exempelvis Valda. Ett systemstöd skulle även underlätta UKÄ:s
arbete med att följa upp statistik. Det är viktig att samtliga inom sektorn
förhåller sig till statistiken på ett likvärdigt och rättssäkert sätt då
uppföljning av valideringsärenden i dagsläget bedöms och tolkas olika på
våra lärosäten.
Forskning: HKR vill också betona vikten av fortsatt utveckling av forskning
inom området validering- som utredningen anger bidrar kunskapsutveckling
till att säkerställa kvaliteten i valideringsarbetet.
Sammanfattning:
Högskolan Kristianstad anser att slutbetänkandet är väl genomarbetat. Vi
välkomnar en långsiktig och hållbar utveckling av validering där definitionen
av valideringsbegreppet tydliggörs, nationella riktlinjer för hanteringen av
valideringsärenden tas fram och tydlighet i regleringar stödjer vårt framtida
arbete.
HKR stödjer förslaget i sin helhet.
Föredragande och Beslut

Beslut om att avge detta yttrande har fattats av rektor vid Högskolan
Kristianstad efter föredragning av avdelningschef Åsa Vännman,
Fakultetsstöd.
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