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Förord
Denna rapport har skrivits inom ramen för ett uppdrag från Valideringsdelegationen. I rapporten beskrivs och analyseras en satsning på kompetensutveckling inom äldreomsorgen ur ett
valideringsperspektiv. Det vill säga att vi har undersökt på vilka sätt validering i begreppets
vida bemärkelse – att ge erkännande åt tidigare erfarenheter och lärande – är en del av en sådan satsning, och hur detta kan bidra till att utveckla individ och organisation. Syftet har varit
att analysera det genomförda projektet för att kunna lyfta fram lärdomar som kan vara till
hjälp i framtida utveckling av metoder för validering.
Uppdraget från Valideringsdelegationen är också en del av ett större projekt om validering av
kunskaper och kompetens i relation till arbets- och utbildningskrav under ledning av docent
Per Andersson. Detta projekt drivs på Linköpings universitet inom ett Vinnova Excellence
center: HELIX – Managing mobility for learning, health and innovation. Den centrala uppgiften för HELIX är att skapa en arena för forskning och innovation där forskare från olika discipliner samverkar med aktörer från företag och organisationer för att utveckla nya kunskaper och metoder om rörlighetens betydelse för lärande, hälsa och innovationer.
Vi vill tacka alla intervjupersoner från de två kommuner där underlaget för rapporten samlats
in. Vi vill också tacka för de synpunkter vi fått på vårt arbete från ansvariga och medverkande
i Kompetensstegens försöksverksamhet, i vilken de studerade satsningarna ingick, från Valideringsdelegationen och dess kansli, samt i andra sammanhang där vi presenterat och diskuterat resultaten.
Fil.dr. Andreas Fejes och docent Per Andersson har gemensamt arbetat med projektet där
Andreas har ansvarat för datainsamlingen i den större av de två kommunerna och Per i den
mindre. Andreas har i denna rapport stått för större delen av analys- och skrivarbetet.
Linköping, 30 oktober 2007

Andreas Fejes och Per Andersson
Avdelningen för studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning
Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Linköpings universitet
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Inledning
Yrkeskompetens utvecklas i arbetslivet. Praktikmoment förlagda i verksamheten på arbetsplatser ingår i de flesta yrkesutbildningar. De flesta arbetsgivare satsar på kompetensutveckling för sina anställda, och mycket lärande sker dessutom i det dagliga arbetet. Dessa påståenden är både självklara och okontroversiella, även om kompetensen inte enbart utvecklas på
arbetsplatsen. Däremot är det inte självklart hur det lärande som skett och sker i arbetet ska tas
vara på, när man gör mer organiserade insatser för kompetensutveckling. Utbildning och
kompetensutveckling organiseras ofta utifrån utbildningssystemets rationalitet, som bland
annat traditionellt innebär att man ska lära människor något nytt, som de inte redan kan. Men
om deltagarna, de anställda, redan har erfarenheter och kunskaper förvärvade i arbetet, hur tar
man vara på detta? I denna rapport analyseras en satsning på kompetensutveckling inom äldreomsorgen, en satsning med ambitionen att låta utbildningssystemet och verksamhetssystemet mötas, för att nå ett bra resultat. Denna satsning analyseras utifrån ett valideringsperspektiv, det vill säga att vi analyserar på vilket sätt deltagarnas tidigare erfarenheter och lärande
tas tillvara, bedöms och ges erkännande inom ramen för kompetensutvecklingen, och vilka
effekter detta får.
Att bedöma en individs lärande är en av de mest grundläggande komponenterna i ett utbildningssammanhang. Lärande som sker i skola och vuxenutbildning skall relateras till rådande
betyg och betygskriterier. Dokumentationen i form av betyg har flera funktioner. Framförallt
är det ett sorteringsinstrument som rangordnar elever då de söker sig till gymnasieskola eller
högre utbildning. Betyg kan också ha en formativ funktion genom att användas som ett stöd i
elevens fortsatta lärande. Bedömning i skolans sammanhang har historiskt sett till stor del
begränsat sig till att bedöma de kunskaper som införskaffats i skolan. Examination relateras
till rådande betygskriterier, men också till den enskilda kursen med dess innehåll, böcker etc.
som läraren använder sig av. I och med införandet av läroplanen 1994 (Lpo94) tydliggjordes
dock att läraren också skall utgå från den nivå den enskilda eleven befinner sig på. Därmed
skall läraren bedöma elevens tidigare lärande som en grund i det fortsatta lärandet. Liknande
bedömningssätt har använts (åtminstone i teorin) under en längre period inom vuxenutbildning, där ett av de vuxenpedagogiska idealen är just att se till vad den enskilde individen redan kan (se t.ex. Knowles 1989). Dock har vuxenutbildningen varit knuten till läroplan och
betygskriterier, vilket innebär att det är visst lärande som tillerkänns värde i ett betyg.
I arbetslivet sker också bedömningar av de anställdas kompetens, även om detta inte är lika
tydligt som i skolans betygssystem. Redan vid anställningsförfarandet bedöms vem som har
bäst förutsättningar att klara arbetet – en bedömning som i större eller mindre utsträckning
baseras på betyg från tidigare studier. Lönesättning baseras ofta på en bedömning av kompetens, liksom möjligheterna till kompetensutveckling och till att få nya arbetsuppgifter.
1996 introducerade Kunskapslyftskommittén (Utbildningsdepartementet 1996) begreppet
validering som sågs som ett verktyg att identifiera, bedöma och dokumentera en persons tidigare lärande oavsett var lärandet har ägt rum. Förhoppningar som fanns (och finns) handlar
om att genom synliggörande bättre kunna ta vara på den kunskap som redan finns hos människor. Hos arbetslösa och lågutbildade finns en chans att höja sin formella utbildningskompetens genom att få sina redan befintliga kunskaper bedömda och dokumenterade. Inom en arbetsplats kan det exempelvis handla om att de anställda kan få arbetsuppgifter som motsvarar
deras faktiska kompetens, och att utveckla former för kompetensutveckling som bygger vidare på vad individen redan kan. Detta kan även vara en del av en process som syftar till utveck4

ling av organisationen och dess verksamhet. I relation till arbetslöshet finns förhoppningar om
att öka anställningsbarheten genom att individens kompetens synliggörs och dokumenteras.
Genom att introducera begreppet validering introducerades inte i sig en ny idé. Bedömning,
och även dokumentation, av tidigare lärande har skett i många sammanhang tidigare i historien (se Andersson & Fejes 2005). Däremot kom introduktionen av begreppet att sätta en starkare fokus på att utveckla just processer där den enskildes tidigare lärande, oavsett var det har
skett, identifieras, bedöms och dokumenteras. Utveckling av modeller för validering har varit
på agendan i flera försöksverksamheter som har finansierats av staten. Syftet har varit att validera invandrares samt lågutbildades kunskaper för att få dem anställningsbara. Metoder för
validering skulle utvecklas med koppling till arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer. Målet var därmed bland annat att utveckla valideringsmodeller med tillhörande dokumentationsformer som inte endast begränsade sig till utbildningssystemet. I utvärdering av denna verksamhet visade det sig dock att de flesta var kopplade till utbildningssystemet och dess dokumentationsformer. Kopplingen till arbetslivet kom mest att bestå av praktikplatser och bedömningsmoment som skedde där (kopplat till betygskriterier) (Andersson m.fl. 2003a).
Genom deltagande i försöksverksamheter av detta slag gavs personer möjlighet att höja sin
formella kompetens och förhoppningsvis också sin anställningsbarhet. Studier av sådan verksamhet kan erbjuda analyser av problem och möjligheter, samt visa på vad resultaten blev (se
bl.a. Andersson m.fl. 2003a, 2004). Däremot lämnar sådan försöksverksamhet en viktig fråga
obesvarad: Hur kan validering som integrerad del i arbetslivet bidra till att höja kvalitén på
och kompetensen inom en organisation? En sådan fråga tar sig an valideringsproblematiken
på ett annorlunda sätt. Istället för att till största delen se validering som (del av) en enskild
utbildningsprocess, eller som enbart ett sätt att höja den formella kompetensen, ses här validering som del av processer som syftar till utveckling av kompetens och verksamhet samt till
ökade förutsättningar för rörlighet i arbetslivet. En sådan utgångspunkt tas i några av de projekt som finansierats av bland annat Valideringsdelegation. Delegationen inrättades bland
annat med grund i resultaten från tidigare utredningar och försöksverksamheter. Uppdraget
för delegationen var att utveckla valideringens legitimitet, kvalitet samt metoder för validering (Utbildningsdepartementet 2003). Dess mandatperiod har sträckt sig från 2004 till 2007.
Som del i sitt arbete har delegationen stöttat ett flertal valideringsprojekt med speciellt fokus
på att utveckla metoder för yrkesbedömning inom ett antal branscher (Valideringsdelegationen 2006).
Ett projekt där validering prövas som integrerad del i en kompetensutvecklingsinsats är inom
ramen för en statlig satsning på kompetensen inom omvårdnadssektorn för äldre – Kompetensstegen. En del av projektet har riktat in sig mot validering, såväl kopplat till kurser och
betyg i omvårdnadsprogrammets karaktärsämnen som tätt kopplat till arbetsplatserna på vilka
valideringsdeltagarna arbetar. I samband med satsningen på Kompetensstegen har en möjlighet därmed getts att utveckla kunskapen om validering som en integrerad del av kompetensoch verksamhetsutveckling i arbetslivet, och dessutom inom det område i det svenska arbetslivet där validering fått störst uppmärksamhet så här långt.
För att utveckla modeller för bland annat sådan validering sjösatte Kompetensstegen en försöksverksamhet (även kallad testverksamhet). Sex kommuner deltog i starten, men sedan
hoppade en av. I vår studie har vi följt verksamheten i två av de fem deltagande kommunerna.
Vårt syfte har varit att se hur processen utvecklas och vad för resultat den ger ur ett individoch organisationsperspektiv. Genom vår studie av dessa exempel vill vi generera ny kunskap
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om validering, vilket gör projektet relevant såväl inom som utöver det specifika yrkesområdet.
Rapporten behandlar flera aspekter av validering kopplat till arbetsplatsen såsom valideringens värde, dess funktion som integrerad del i arbetslivet samt effekter av det genomförda projektet. Först ges en teoretisk bakgrund till validering och bedömning, samt en beskrivning av
det nuvarande forskningsläget på området. Med utgångspunkt i denna specificerar vi våra
frågeställningar och utvecklar den metod med vilken vi har genomfört studien. Sedan presenteras resultatkapitel där olika frågeställningar besvaras, följt av en avslutande diskussion där
resultaten problematiseras och styrkor samt svagheter med det genomförda projektet lyfts
fram.
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Tidigare kunskaper om validering
När det gäller tidigare kunskaper om validering så kan vi konstatera att internationell forskning om validering (men med annan beteckning, t.ex. recognition of prior learning) har en
längre historia än vad kunskapsområdet har i Sverige. Forskning om validering i Sverige kom
först att ta fart efter att begreppet validering introducerades i och med Kunskapslyftskommitténs betänkande 1996 (Utbildningsdepartementet 1996), och att försöksverksamhet om validering kom igång i börjat på 2000-talet. Forskningen om validering har till exempel handlat om
hur utländsk yrkeskompetens bedöms (främst i ett utbildningssammanhang) i det nya hemlandet (se t.ex. Andersson m.fl. 2003b, 2004, 2006). I internationella studier fokuseras bland annat på validering som ett verktyg för att bredda tillträdet till högre utbildning (se t.ex. Harris
1999, Peters 2005). Även om bedömning och dokumentation av kunskap traditionellt är nära
knutet till utbildningssystemet, har det ökade intresset för validering också bidragit till ett ökat
intresse för att bedöma det lärande som sker i arbetet. Vi vill här lyfta fram några exempel på
forskning om validering i arbetslivet, och därefter tar vi kortfattat upp några teman i forskningen om validering, vilka har bäring på denna studie. För mer omfattande översikter över
kunskap och forskning om validering, se Andersson m.fl. (2003c) samt Andersson och Harris
(2006).

Validering i arbetslivet
Det finns några tidigare studier som särskilt fokuserar validering i relation till arbetslivet och
arbetsplatsen. Romaniuk och Snart (2000) studerar hur validering kan bidra till kompetensutveckling av arbetskraften. De identifierar ett skifte i fokus när det gäller utveckling av personalen inom företag – från fokus på professionell utveckling till fokus på personlig utveckling
– och där validering är ett verktyg som kan kombinera dessa båda aspekter på ett helhetsinriktat sätt. Deras slutsats är att validering uppmuntrar en helhetssyn på vad lärande är, vem som
lär och hur vi lär, och därmed underlättar validering också den förändring från anställning till
anställningsbarhet som krävs av arbetskraften (ibid., s. 33).
Validering i relation till omsorgsarbete förekommer inte bara i Sverige. Fearfull (1997, 1998)
analyserar ett projekt om NVQ (National Vocational Qualifications, nationella yrkeskvalifikationer) för omsorgspersonal i England. Fokus ligger på outbildade vårdare i den frivilliga sektorn, vilka ger stöd till äldre, till individer med inlärningshandikapp och till individer med
psykisk ohälsa. Syftet med hennes studie var att analysera i vilken utsträckning introduktionen
av ett NVQ-ramverk förbättrade kvaliteten i arbetet i en situation där det fanns brister i vårdbiträdenas kunskaper i relation till flera av arbetsuppgifterna. Den vanligaste formen av kompetensutveckling som ägt rum vid de studerade enheterna hade varit föreläsningar vilka introducerade vårdbiträdena till områden såsom lyfttekniker, hälsa och säkerhet, vårdplaner m.m.
En andra variant av kompetensutveckling var att vårdbiträdena arbetade tillsammans med en
sjuksköterska av vilken de kunde lära sig mer om arbetsmomenten. En tredje variant av kompetensutveckling var deltagande i workshops som arrangerades av huvudkontoret. Genom det
NVQ projekt som genomfördes fokuserades istället mer den enskildes kunskaper, med syfte
att utveckla samt att bedöma dessa kunskaper i relation till NVQs olika moduler och nivåer.
Studien visar hur både deltagare och de som bedömde dem var mycket positiva till projektets
resultat. En positiv effekt var att vårdbiträdena fick förståelse för varför de gjorde vissa saker
och därmed ökade deras självförtroende och reflektion. Andra effekter var ökad motivation,
kunskap och förståelse samt en ökad känsla av professionalism.
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En viktig poäng när det gäller validering i arbetslivssammanhang förs fram av Davies (1999).
Davies menar att det inte räcker med att dokumentera och ge betyg etc. på lågutbildades yrkeskompetens, för att få effekter som lärande och utveckling i organisationen. Om man vill nå
sådana effekter kan det även krävas förändringar av kulturen på arbetsplatsen, så att denna
tillåter och uppmuntrar lärande och utveckling. Just sådan uppmuntran är en av de effekter
Kompetensstegen syftar till.

Validering som separat eller integrerad aktivitet
Att introducera ett begrepp som ”validering” kan lätt leda till en ”reifiering” – att det blir ett
separat ”ting” eller en särskild aktivitet. Vår fokus är primärt, som Breier (2005) uttrycker det,
validering med litet v, till skillnad från Validering med stort V. Breier använder ett av de engelska uttrycken för validering – recognition of prior learning, ofta förkortat RPL – och identifierar ”rpl” som en integrerad del av en utbildningsprocess, till skillnad från ”RPL” som en
separat process som äger rum före/utanför utbildningsprocessen. I denna studie lyfter vi fram
validering som en aspekt av kompetensutvecklingen, och fokuserar alltså inte (enbart) på de
separata aktiviteter som benämns validering.

Systemanpassad och systemförändrande validering
Ett annat tema som är vanligt i valideringsforskningen är olika kategoriseringar av skilda modeller för validering. Ett sätt att kategorisera är att skilja på systemanpassad respektive systemförändrande validering (Andersson m.fl. 2003c). Den intressanta frågan är här om validering görs på det befintliga systemets villkor (utbildningssystemet och/eller arbetslivets verksamhetssystem), eller om valideringens genomförande och resultat är del i en systemförändrande process. Här väcks frågor exempelvis om vilken roll skolans kursplaner och betygssystem och arbetslivets befintliga strukturer spelar i sammanhanget, och om vilka effekter en
utvecklingsprocess där validering ingår kan tänkas få på systemet.

Valideringsmetoder – reflektion och tillämpning
En ytterligare notering utifrån en nationell och framför allt internationell utblick är den variation som finns när det gäller metoder för att tillämpa validering (se t.ex. Andersson m.fl.
2003c). En vanlig metod, som återfinns i olika varianter, är portfolion. Att sammanställa en
portfolio över sina erfarenheter, och sedan reflektera över och dokumentera vilket lärande
dessa erfarenheter lett fram till, är ett sätt att ge underlag för själva bedömningen av kompetensen. Det vill säga att bedömningen görs utifrån det underlag som bygger på erfarenhet,
reflektion och dokumentation. En annan metod är att utforma olika slags tester och prov där
kunskap och kompetens synliggörs och kan bli föremål för bedömning. Sådana prov kan bygga på att man redovisar sitt kunnande muntligt, skriftligt och/eller praktiskt. Ett exempel är
den autentiska bedömningen, som innebär att man försöker skapa en så autentisk situation
som möjligt, i vilken individen får tillämpa sina kunskaper, och en bedömning görs av hur väl
man löser uppgiften i detta sammanhang. Här görs bedömningen alltså utifrån kunskap i
handling. Dessa olika metoder ger exempel på hur man på olika sätt kan synliggöra den kunskap en person har, vilket också innebär att man utgår från olika synsätt på vad som är kunskap, och hur denna kunskap utvecklas och kan komma till uttryck. Vi återkommer i den avslutande diskussionen till frågan om vilka perspektiv på erfarenhet, kunskap och lärande som
återspeglas i olika valideringsmodeller.
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Syfte och metod
I denna studie analyserar vi ett projekt där validering är en integrerad del av en kompetensutvecklingsinsats. Det övergripande syftet har varit att se hur processen utvecklas och vad för
resultat den ger ur ett individ- och organisationsperspektiv. Vårt intresse riktar sig mot de
upplevelser de inblandade aktörerna har av processen. Mer specifikt frågar vi oss:
Får det tidigare lärandet en mer central roll i den genomförda testverksamheten jämfört med i den ”reguljära” kompetensutvecklingen som genomförs på enheterna? Om
så är fallet, vilka delar i processen bidrar mer specifikt till detta?
På vilket sätt bidrar validering som integrerad del i en kompetensutvecklingsinsats till
att utveckla både individer och de organisationer dessa individer arbetar inom?
Kan vi se några effekter av processen hos individer och hos organisationer?
Då vårt intresse riktar sig mot aktörers upplevelser av testverksamheten valde vi att använda
oss av halvstrukturerade intervjuer. Sådana intervjuer innebär att vi använde oss av öppna
frågor kopplade till vissa områden för att på så sätt försöka ta del av aktörernas upplevelser.
Styrkan med en sådan metod är att vi kan få reda på hur processen upplevs (t.ex. vilka effekter
som upplevs vara resultatet av processen). Däremot kan vi inte få reda på hur vanliga de olika
sorternas upplevelser var, då vårt urval bland dem som deltog i kompetensutvecklingsinsatsen
inte är representativt i kvantitativ mening. I stället har vi arbetat i den kvalitativa traditionen,
där urvalet ofta görs för att få en så stor variation som möjligt vad gäller olika slags erfarenheter etc. (se t.ex. Kvale 1997 för en diskussion om den kvalitativa forskningsintervjun).
I projektet deltog ursprungligen sex kommuner i Sverige. För att få en viss spridning i vårt
urval valde vi att analysera verksamheten i en större och i en mindre kommun. På så sätt kan
eventuella variationer i upplevelser iakttas ifall sådana föreligger mellan aktörerna i de olika
kommunerna. Urvalet av intervjupersoner var dels kopplat till aktörens funktion men även till
tillgänglighet. I den större kommunen deltog sex utförare av omsorgsverksamhet i projektet.
Vi valde att intervjua verksamhetscheferna för alla dessa verksamheter samt de handledare
som arbetade där. På så sätt kunde vi ta del av hur cheferna upplevde projektet och dess bidrag till verksamheten, samt hur handledarna upplevde detsamma. Deltagarna vid de sex utförare valdes ut av respektive verksamhetschef kopplat till vilka av deltagarna som hade möjlighet och i något fall kopplat till att det endast fanns ett fåtal deltagare vid enheten. I den mindre
kommunen kom de 20 deltagarna från totalt tretton olika enheter, och själva kompetensutvecklingen genomfördes vid fyra enheter (deltagarna studerade på andra enheter än de själv
arbetade på). Även i denna kommun försökte vi täcka in aktörer vid alla deltagande enheter.
Därmed intervjuades alla fyra handledare, tre av fyra enhetschefer, fyra av de 20 deltagarna,
den huvudansvariga läraren samt de två projektledarna.
Sammanlagt genomfördes 30 intervjuer varav 10 var gruppintervjuer med 2–5 personer vid
varje tillfälle. Intervjuer genomfördes vid två tillfällen, i början/mitten av processen och några
månader efter processens avslut. 24 intervjuer, varav 9 gruppintervjuer, genomfördes i början/mitten av kompetensutvecklingsprocessen. Följande antal aktörer av olika slag intervjuades vid detta tillfälle:
Verksamhetschefer 9
Handledare 9
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Deltagare 18
Lärare 4
Projektledare 2
Då vårt intresse bland annat var riktat mot att analysera de upplevda effekterna av projektet
genomfördes en andra intervjuomgång sex till nio månader efter valideringens avslut i den
större kommunen, medan uppföljningen i den mindre kommunen kommer att ske under
kommande år då deras process var utsträckt under ett och ett halvt år. När denna rapport
skrivs har vi hittills genomfört sex uppföljande intervjuer, varav en var gruppintervju med två
personer. Följande aktörer har intervjuats i denna fas:
Verksamhetschefer 2
Handledare 2
Deltagare 1
Lärare 2
Bearbetningen av dessa intervjuer har påbörjats och finns till viss del med i vår analys som
presenteras i denna rapport.
Inför intervjuerna utvecklades en intervjuguide kopplad till vilken aktör vi intervjuade enligt
bilagorna 1–5. Intervjuerna genomfördes i form av samtal med intervjuguiden som utgångspunkt, där intervjupersonerna tilläts att utveckla sina resonemang utifrån de övergripande frågorna. Som forskare styrde vi samtalet så att de olika frågeområdena behandlades inom ramen
för intervjun. Den första omgången intervjuer pågick mellan 45 och 60 minuter. Vissa av intervjuerna valde vi att genomföra som gruppintervjuer, då vi ville få möjlighet att ta del av så
många deltagares upplevelser som möjligt inom ramen för den tid vi hade till förfogande för
projektet. Samtidigt såg vi gruppintervjuer som en möjlighet att få deltagarna att lättare öppna
upp sig inför intervjusituationen. Ett samtal bland kollegor kan inspirera till diskussion, där en
intervjupersons svar kan hjälpa någon annan att formulera sig. En eventuell nackdel med
gruppintervjuer blir att någon enstaka person blir dominerande i samtalet och att dennes svar
kan styra de andra. Vidare kanske någon känner sig hämmad av att bli intervjuad tillsammans
med sina kollegor. Frågan om vilken av dessa former av intervjuer (enskild intervju eller
gruppintervju) som ger ”de säkraste och mest naturliga” svaren har debatterats länge (se t.ex.
Morgan 2001). Vår bedömning är dock att gruppintervjuerna bidrog till en nyanserad bild av
intervjupersonernas upplevelser. Svaren hade kanske (och troligtvis) blivit annorlunda vid
enskilda intervjuer med samma personer. Dock kan vi, genom att både har genomfört individuella intervjuer med vissa personer och gruppintervjuer med andra, jämföra våra svar från de
olika sorternas intervjuer. Därmed internvaliderar vi vårt material och resultatet visar att de
kategorier som vi skapar i vår analys växer fram på liknande sätt i båda sorternas material.
Ungefär sex till nio månader efter avslutad validering genomförde vi uppföljande intervjuer
med några av de tidigare intervjuade aktörerna i den större kommunen utifrån frågorna i bilaga 5. På så sätt ville vi se om upplevelserna av projektet hade förändrats. Intervjuerna tog
mellan 30 och 45 minuter, och vi använde oss av samma metod och strategi som i de tidigare
genomförda intervjuerna.
Alla intervjuer spelades in på band och transkriberades till fullo efteråt. Totalt hade vi cirka
400 sidor utskrivet intervjumaterial. En kvalitativ tolkande ansats användes för att analysera
materialet. Först läste vi igenom våra intervjuer och sökte efter mönster kopplat till våra frågeställningar. Vi använde oss av vad Kvale (1997) kallar meningskategorisering där långa
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uttalanden hos intervjupersonerna kodas om till kategorier kopplat till våra frågeställningar.
De enskilda kategorierna användes sedan som ett sökljus i en ny tolkning av materialet där
intresse var riktat mot om kategorierna var de mest framträdande, och om det fanns andra
kategorier som inte framträdde/skapades i den första kategoriseringen. Genom triangulering
(där intervjuer med olika aktörer jämfördes och länkades samman) stärktes tillförlitligheten i
resultaten (Larsson 2005). Utifrån kategorierna utvecklade vi vad Kvale (1997) kallar en narrativ strukturering där de historier som hade skapats genom kategorierna struktureras om. Citat används för att illustrera de kategorier som lyfts fram. Till kategorierna kopplas också olika teoretiska resonemang som ett sätt att försöka förstå innebörden i kategorierna.
Intervjupersonerna har innan de intervjuades fått information om vad intervjun är tänkt att
användas till och i vår text har de helt anonymiserats. En del i anonymiseringen är att inga
personer nämns med sina namn. Vi har dessutom valt att inte namnge personerna med fiktiva
namn, då vårt intresse i analysen inte ligger på en individnivå, utan på en gruppnivå. Hade vi
intresserat oss för enskilda individers utveckling hade det varit mer befogat att fiktivt namnge
personerna för att levandegöra deras berättelser än mer. Därmed har vi i texten identifierat
personerna utifrån deras roll, samt numrerat dem så att det framgår ifall samma person citeras
flera gånger.
Av våra intervjupersoner var alla kvinnor utom två av enhetscheferna. Omvårdnadsområdet är
ett kvinnodominerat område med låg status, låg lön och låg grad av professionalisering. Att
som två män komma in och studera denna praktik lyfter flera viktiga frågor kopplat till genus.
Frågan om genus blir bland annat aktuell i själva intervjusituationen. Dels är vi män som talar
med kvinnor, dels är vi representanter från akademin, det finns med andra ord på förhand definierade statusskillnader. För att hantera detta valde vi att dels vara tydliga med varför vi var
där, att vi själva hade begränsad kunskap om deras arbetssammanhang, och att vi ville lära oss
om det av dem. Trots detta kan själva intervjusituationen påverkas av denna maktrelation,
samt av att vi var män som intervjuade kvinnor. Vår upplevelse av intervjusituationerna var
att intervjupersonerna var positiva till att berätta om sina erfarenheter, och de delade frikostigt
med sig av dem.
Vidare har ingen av oss någon personlig erfarenhet av att arbeta inom omvårdnadssektorn.
Med andra ord ger vi oss in i ett sammanhang där vi inte hade någon tidigare erfarenhet annat
än från några föregående utvärderingar av validering inom området. För att hantera denna
situation valde vi att läsa in oss på litteratur som handlade om omvårdnadssektorn samtidigt
som vi i våra samtal med intervjupersonerna valde att fråga mycket om sammanhanget vi var
i. De fick bland annat ingående beskriva den enhet vi var på, hur en arbetsdag kunde se ut,
vilka utmaningar som fanns inom yrket etc. Genom att under ett och ett halvt års tid löpande
träffa personer som arbetade inom omvårdnadssektorn ökade vår kontextkunskap.
Vår metodansats är till viss del inspirerad av interaktiv forskning. Från att vanligen forska om
någon/några tar interaktiv forskning ansatsen att forska med de som beforskas (se t.ex. Aagaard Nielsen & Svensson 2006). Graden av interaktivitet kan skilja sig åt beroende på vad
forskaren vill åstadkomma. För vår del har de interaktiva inslagen handlat om att ha en tät
kontakt med det fält och de personer vi forskar om, inte endast vid intervjutillfällena utan
också i andra sammanhang. Sådana kontakter är tillfällen att dela med sig av våra resultat (så
att deltagarna får ut något av sitt deltagande i studien) samtidigt som validiteten hos våra resultat stärks. Genom att få synpunkter på våra resultat kan dess trovärdighet stärkas (se Larsson 2005 för diskussion om validitet). Vidare har vi vid de diskussioner som uppstått vid dessa tillfällen fått uppslag på områden som kan problematiseras. På så sätt blir dessa aktörer en
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aktiv del i vår forskningsprocess, från projektets början och dess problemformulering till dess
avslut och avrapportering.
Under processens gång har vi vid tre tillfällen deltagit vid partnerskapsmöten där den större
av de två studerade kommunerna deltar, tillsammans med bland andra en representant från
denna kommuns regionförbund och en representant från Kommunals lokala fackförening. Vi
har vid ett tillfälle träffat enhetschefer och andra anställda inom omsorgen i den större av
kommunerna för att återkoppla preliminära resultat. När det gäller Kompetensstegen nationellt har vi medverkat vid en träff för de medverkande lärarna från försökskommunerna, samt
(vid ett annat tillfälle) alla de ansvariga personerna för försöks/testverksamhetens fem kommuner, tillsammans med ansvarig sekreterare på Socialdepartementet. Återkoppling har också
skett till Valideringsdelegationens styrelse, samt till delegationens kansli där generaldirektör
och flera anställda, samt en av delegationens referensgrupper deltog.
I nästa kapitel presenterar vi kort Kompetensstegen och bakgrunden till denna, vilket följs av
en presentation och analys av våra resultat.
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Kompetensstegen
Kompetensstegen är ett statligt finansierat projekt med syfte att utveckla kompetensen och
höja kvalitén inom vård och omsorg av äldre. Drygt en miljard kronor satsas under perioden
2005–2007. Syftet var att ge råd, idéer och stöd till kommunerna för insatser såsom arbetsplatsförlagd utbildning, validering av faktisk kompetens, utveckling av utbildning riktad mot
omsorgssektorns framtida behov, metoder för att synliggöra karriärvägar, utveckling av nya
utbildningsmoment, användning av IT, ledarskapsutveckling samt handledarutbildning. Målgruppen var alla som arbetar med vård och omsorg om äldre, framförallt de som jobbar närmast de äldre såsom vårdbiträden och undersköterskor.
Bakgrunden till satsningen är bland annat att endast ungefär 40 procent av dem som jobbar
närmast de äldre har relevant utbildning, samtidigt som det är svårt för många kommuner att
rekrytera personal. Vidare är sjukfrånvaron relativt hög inom denna yrkesgrupp. Samtidigt
ändras demografin i Sverige och befolkningen blir äldre. Kommittén för kompetensstegen
menar därmed att det kommer att saknas 200 000 undersköterskor år 2015. För att möta denna
framtid fick kommittén bland annat i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som skulle
ta fram modeller för hur verksamhetsnära kompetensutveckling på ett bättre sätt kan systematiseras. Karriärvägar och utvecklingsmöjligheter för personalen kan tydliggöras till exempel genom utarbetande av relevanta påbyggnadsbara kursmoduler (Socialdepartementet 2004, s. 6).

Som en del i detta uppdrag startade kommittén en försöksverksamhet (testverksamhet) i sex
kommuner med syfte att
pröva alternativa former för formell kompetensutveckling/utbildning för vuxna som
motsvarar Omvårdnadsprogrammets karaktärsämnen med inriktning mot vård och
omsorg om äldre
tydliggöra innehållet i omvårdnadsprogrammet med inriktning mot äldreomsorg genom att utbildningsinsatsen utgår ifrån att relevanta kurser delas upp i mindre moduler
för vilka nationella mål och kriterier kan utarbetas
undersöka möjligheten för äldreomsorgsverksamheten att få ett större inflytande över
och större delaktighet i såväl innehåll som genomförande av utbildning och kompetensutveckling för att utveckla det organisatoriska lärandet
Försöksverksamheten har därmed en stark koppling mellan teori och praktik, där verksamheten står för platsen och innehållet medan utbildningsanordnaren står för lärprocesser, pedagogik och metodik. En pedagogiskt utbildad handledare som arbetar i verksamheten skall fungera som brygga mellan arbetsplats och utbildningsanordnare samt som ett stöd till deltagarna
(Kompetensstegen 2006).
Kommunerna valde att delta i projektet för att de ville öka antalet anställda inom omvårdnadssektorn som har betyg från omvårdnadsprogrammet eller andra relevanta påbyggnadsutbildningar. En viktig ambition var att skapa en tät koppling mellan utbildningsprogrammen
och arbetsplatserna för att på så sätt fokusera mer på den kunskap som verkligen behövs för
att utföra arbetet.
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Då vårt intresse här riktar sig mot hur validering integreras med kompetensutveckling på arbetsplatsen är det främst den första av de tre syftena med försöksverksamheten som vi riktar
in oss på i denna studie.

Omvårdnadsprogrammets karaktärsämnen
Som nämnts ovan har endast cirka 40 procent av de anställda inom vård och omsorg om äldre
relevant formell utbildning. De vanliga anställningsformerna är idag vårdbiträde och undersköterska. Generellt sätt krävs ingen speciell utbildning för att kunna bli anställd som vårdbiträde medan det krävs examen där omvårdnadsprogrammets karaktärsämnen ingår eller motsvarande för att kunna anställas som undersköterska. Anställningsformerna kompliceras av att
det ser olika ut i olika kommuner. I vissa kommuner anställs även personer med examen från
omvårdnadsprogrammet som vårdbiträden, vilket innebär att anställningen i sig inte säger
något säkert om vilken utbildning den anställde har.
I Kompetensstegens försöksverksamhet står dock den formella kompetensen motsvarande
omvårdnadsprogrammets karaktärsämnen i fokus. Programmet som helhet omfattar, liksom
andra gymnasieprogram, tre års studier i ungdomsgymnasiet, varav ett och ett halvt år ägnas
åt karaktärsämnen och resterande ägnas åt allmänna kärnämnen. Inom vuxenutbildningen ser
studierna något annorlunda ut då många som söker sig till programmet redan har gymnasiebetyg i de allmänna ämnena. Därmed motsvarar vuxenutbildningens omvårdnadsprogram ett
och ett halvt års studier av karaktärsämnen. Dessa ämnen är de som står i fokus då någon skall
validera sina kunskaper gentemot programmets kursplaner.
Redan tidigare har flera kommuner, bland annat de vi har studerat, erbjudit validering inom
omvårdnadsprogrammet, både för anställda och för andra som har viss erfarenhet inom området. I testverksamheten hos de två kommuner vi har studerat har karaktärsämnena stått i fokus
och olika modeller för att erbjuda validering och utbildning inom dessa, i tät kontakt med arbetsplatserna, har utformats.
De obligatoriska karaktärsämnena inom omvårdnadsprogrammet består idag av följande
(motsvarande 750 gymnasiepoäng): Arbetsmiljö- och säkerhet, Datorkunskap, Medicinsk
grundkurs, Vård- och omsorgsarbete, Projektarbetet, Psykologi, Omvårdnad, Etik och livsfrågor, Människan socialt och kulturellt. Dessutom finns en rad valbara kurser inom flera områden, bland annat Omvårdnad och Social omsorg.
Efter denna bakgrund kring sammanhanget för studien – Kompetensstegens försöksverksamhet – presenterar vi i nästa kapitel våra resultat.
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Resultat
I det följande kapitlet presenterar vi resultaten från våra intervjuer, varvat med diskussion
kring dessa. För att ge en bakgrund till den verksamhet vi analyserar presenterar vi först en
sammanfattning av hur kompetensutvecklingsprocessen på ett generellt plan såg ut i det två
kommunerna. Nästkommande del fokuserar på den roll det tidigare lärandet tillskrivs i processen jämfört med dess roll i den ”reguljära” kompetensutvecklingen. I den sista delen av
resultaten studerar vi vilka effekter som olika aktörer upplever att försöksverksamheten har
fört med sig. Rapporten avslutas med en diskussion där vi lyfter fram ett antal aspekter vi anser centrala att reflektera kring baserat på våra resultat.

Utformning av försöksverksamheten i praktiken
Det studerade projektet är en kompetensutvecklingsinsats tätt kopplad till arbetsplatsen. I processen sker både validering och utbildningsinsatser, och ofta är det svårt att urskilja var gränserna mellan dem går. Vi har därför valt att tala om en kompetensutvecklingsprocess istället
för en valideringsprocess. Vårt intresse riktar sig dock specifikt mot hur validering, som en
del i en sådan process, kan bidra till att utveckla individerna och arbetsplatsen. Som berörts
tidigare fokuserar vi dock inte enbart på särskilda aktiviteter som benämns validering, utan vi
vill även lyfta fram hur validering i en bredare bemärkelse – att tidigare lärande och erfarenheter på olika sätt ges erkännande – är en del av processen.

Den större kommunen
I den större kommunen deltog sex omsorgsenheter i försöksverksamheten, tre av dessa var
kommunalt drivna och tre privat. En kommunal och en privat enhet parades ihop tillsammans
med en utbildningsanordnare, och på så sätt bildades tre kluster. Vid varje enhet fanns också
en handledare med uppgift att stötta deltagarna. Handledaren var en ”vanlig” anställd (undersköterska) vid enheten som genomgått en fempoängskurs (motsvarande 7,5 högskolepoäng i
det nya systemet för att räkna studierna omfattning i högre utbildning) i handledning vid Lärarhögskolan i Stockholm. Under kursens gång fick alla handledare bland annat lära sig en
specifik samtalsmetod, lärande samtal, som skulle användas i testverksamheten. Sådana samtal var bland annat inriktade på att få alla deltagare att reflektera kring fallbeskrivningar.
Klustren använde sig av olika former för validering. På ett strukturellt plan användes tre organisationsformer. Vid tre av enheterna (där två ingick i samma kluster och en i ett annat kluster) arbetade deltagarna varannan vecka, och varannan vecka var de lediga från jobbet för att
delta i studier/validering förlagd hos respektive utbildningsutförare. Kopplingen till arbetsplatsen skedde här genom handledarens involvering i processen. Vid två enheter arbetade deltagarna som vanligt, men en dag i veckan ägnade de åt studier. Den ena veckans studiedag
ägnades åt självstudier med vägledning av handledare och ibland skedde lärande samtal med
handledaren. Under den andra veckans studiedag genomfördes undervisning då lärare kom ut
till enheten och undervisade i avsatt lokal. Processen för deltagarna vid dessa fem enheter var
tänkt att ta från sju månader upp till ett år (till skillnad från omvårdnadsprogrammet vid vuxenutbildningen som tar ett och ett halvt år på heltid för en person ny för yrkesområdet). Efter
genomgången och godkänd process var målet att alla deltagare skulle erhålla betyg från Omvårdnadsprogrammets karaktärsämnen, och därmed skulle de kunna bli anställda som undersköterskor.
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En tredje organisationsform användes vid en enhet där alla anställda som ville delta i processen redan var undersköterskor och därmed hade formell kompetens motsvarande omvårdnadsprogrammet. De valde att istället bedriva en kompetensutvecklingsprocess för alla intresserade anställda inom sådana områden inom omvårdnadsprogrammet som hade utökats i omfattning jämfört med den tid då flera av de anställda bedrev sina studier. Det handlade bland
annat om kurs i etik. Lärare kom ut till enheten och bedrev undervisning vid ett fåtal tillfällen
i form av föreläsningar och gruppdiskussioner. Dessutom anordnade handledare lärande samtal.
Kompetensutvecklingsprocessen i denna kommun bestod av ett flertal olika moment såsom
undervisning, självstudier, samtal och bedömning/examination. Undervisning bedrevs genom
att en lärare gav mindre föreläsningar relaterat till den modul som just för tillfället stod i fokus
för validering och lärande. De studerande fick sedan i uppgift att diskutera fall med varandra.
Sådana fall var också underlag för lärande samtal, en metod som skulle implementeras inom
hela testverksamheten. De lärande samtalen leddes av handledare på arbetsplatsen. Syftet med
samtalet var att deltagarna skulle reflektera kring det aktuella fallet. Handledarens roll var att
styra samtalet och se till att alla bidrog. I samtalet skulle det också finnas en reflektör som satt
tyst och endast iakttog. I slutet av samtalet skulle denne sammanfatta och reflektera över samtalet och vad som hade diskuterats där. I de flesta fallen som studerades saknades dock en
reflektör då handledarna dels prövade sig fram med metoden, dels fanns det inte alltid någon
utbildad reflektör som kunde delta. I något fall deltog enhetschefen som reflektör.
Bedömningen utfördes av tre olika utbildningsutförare och bestod av gruppdiskussioner och
skriftliga examinationer. En central del var fallbeskrivningar som användes som utgångspunkt
i samtal och i vissa av hemskrivningarna. Syftet med examinationen var att bedöma den studerandes tidigare lärande i relation till omvårdnadsprogrammets karaktärsämnen, samt att
bedöma den kunskap de utvecklat under själva processens gång. Bedömningen skedde till viss
del olika beroende på vilken av utbildningsutförarna som genomförde den. Dock fanns det
generella gemensamma drag. Ett sådant var validering genom samtal. Då kursmoduler som
handlade om yrkesnära och praktiska moment behandlades visade det sig (inte så överraskande för lärarna) att deltagarna hade mycket kunskap och erfarenhet, till exempel inom Omvårdnad. Sådana moduler kunde valideras genom enstaka eller ett par gruppsamtal där läraren
bad deltagarna diskutera fallbeskrivningar och enskilda frågeställningar. Baserat på samtalen
förde läraren anteckningar om de enskilda deltagarna och dess kunskapsnivå. I kurser av detta
slag menade alla lärarna att deltagarna var mycket homogena i sina kunskapsnivåer.
Ett annat bedömningsmoment som användes kombinerat med samtal var hemskrivningar.
Deltagarna kunde få i uppgift att förbereda en text där de reflekterade kring en fallbeskrivning, alternativt att de fick i uppgift att skriva en mindre uppsats där de fördjupade sig kring
något, till exempel en specifik form av cancer. Baserat på samtal och hemskrivningar kunde
läraren bedöma deltagarnas kunskapsnivåer och se vad för moduler deras kunskaper motsvarade och vad de behövde komplettera med. Vid komplettering, vilket till exempel gällde för
medicinsk grundkurs, fick deltagarna läsa böcker och skriva examinationer liknande de på
omvårdnadsprogrammet (mer ”traditionell” examination).

Den mindre kommunen
Den mindre kommunen riktade in sig på den grupp fast anställda inom äldreomsorgen som
saknade utbildning motsvarande omvårdnadsprogrammet. Av cirka 120 personer i målgruppen deltog 20 anställda från 13 olika enheter. Kompetensutvecklingen planerades pågå 1,5–2
år. Målet var att deltagarna genom validering och utbildning ska uppnå 1350 gymnasiepoäng.
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Av dessa 1350 poäng är 650 poäng obligatoriska utifrån kraven för att ha genomgått omvårdnadsprogrammet, det vill säga de kurser om totalt 750 poäng som räknats upp ovan, exklusive
projektarbetet. Ytterligare 600 poäng är obligatoriska inom just denna satsning – dessa kurser
har fastställts i samråd mellan representanter för verksamheten och utbildningen, utifrån de
behov som har identifierats inom kommunens äldreomsorg. Den valbara delen omfattar 100
poäng, där deltagarna kan välja mellan fyra alternativa kurser.
Deltagarna bedrev studier på 50 procent av sin arbetstid. Studierna organiserades så att fyra
enheter av olika slag (äldreboende, hemtjänst, sjukhem, demensboende) fungerade som studiearbetsplatser, där deltagarna samlades två dagar per vecka. (Resterande tid upp till 50 procent har deltagarna disponerat själva.) På varje studiearbetsplats har det funnits två små grupper deltagare, vilka har samlats måndag-tisdag respektive onsdag-torsdag. På varje enhet har
en handledare utsetts och utbildats, och handledaren har fungerat som stöd och hållit lärande
samtal där även anställda på enheten kunnat delta. Deltagarna har träffat lärare eller handledare varje vecka, på den egna enheten och/eller gemensamt med alla grupper från de fyra olika
enheterna. Studierna har annars i huvudsak bestått av eget arbete i gruppen, med olika arbetsuppgifter och ”fall” utifrån skriftliga handledningar, samt praktiska övningar och studiebesök.
När det gäller validering gjorde den ansvariga läraren från omvårdnadsprogrammet inledningsvis intervjuer med deltagarna, på deras egna arbetsplatser. Dessa intervjuer utgick från
ett kartläggningsmaterial som även används på den flexibla variant av programmet som finns i
kommunens vuxenutbildningsutbud. Enligt läraren var det speciellt i vård- och omsorgskursen
som deltagarna hade mycket erfarenheter som kunde tas tillvara. Det visade sig att deltagarna
som grupp var mer homogena än förväntat, när det gäller yrkeserfarenheter. Generellt hade
de, enligt läraren, massor av erfarenhet och tyst kunskap, men var ”livrädda” för skolan. Detta
kan vara en viktig bakgrund till att man valt att hålla samman gruppen i större utsträckning än
tänkt, då det var betydelsefullt för deltagarna att träffa kollegor från andra arbetsplatser och att
lära av varandra, bland annat i de lärande samtalen. När det gäller validering kan vi se hur
detta formellt sett varit en ganska begränsad insats i början av programmet, men som vi kan
visa längre fram i rapporten finns det betydande validerande inslag i uppläggningen som helhet. Bland annat beskriver läraren hur utbildningen får hög kvalitet, för att deltagarna har
mycket erfarenhet att bygga på, vilket innebär att det kan sägas handla om påbyggnad i stället
för grundläggande utbildning. Den huvudsakliga examinationsformen var skriftliga arbetsuppgifter, ”case”, som deltagarna fick lösa utifrån tidigare erfarenheter och/eller studier. Detta
innebar att det var upp till deltagarna att göra uppgifterna, och läraren visste inte i vilken utsträckning som det handlade om ”validering”, det vill säga att det var tidigare lärande/kunskaper som bedömdes, respektive att deltagarna hade lärt nytt. Muntliga omdömen från
handledarna på arbetsplatsen var ett kompletterande underlag vid lärarens betygsättning. Därutöver beskrevs de lärande samtalen som en viktig del av lärprocessen, där tidigare erfarenheter och kunskaper lyftes fram och bearbetades, men det handlade inte om samtal som bedömningsform.

Sammanfattning
Som vi kan se har de två kommunerna organiserat kompetensutvecklingsprocessen olika. Den
större har valt att satsa på sex enheter där flera deltagare har funnits vid samma enhet (med
något undantag där endast två deltagare fanns vid enhet). Vid varje enhet har en handledare
stöttat deltagarna (utom vid en enhet där handledaren hoppade av i början av processen) och
haft en tät kontakt med den utbildningsanordnare som ansvarat för valideringen. Själva valideringen har i vissa fall skett hos utbildningsanordnaren och i vissa fall har utbildningsanordnaren kommit ut till arbetsplatsen. I den mindre kommunen satsades det på få deltagare från
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många olika enheter. Valideringen har skett på fyra enheter där endast vissa av deltagarna
själva arbetade i normala fall. Handledare har funnits på dessa enheter och läraren har kommit
ut till enheterna varje vecka. Den mindre kommunen har därmed valt att valideringen skall
ske i koppling till arbetsplatser, men inte de platser där deltagarna själva normalt arbetar.
Generellt sett, i båda kommunerna, kan vi se att kompetensutvecklingsprocessen är både en
individuell och en kollektiv undervisnings- och bedömningsprocess. Å ena sidan är deltagarna
del av en kollektiv lärandeprocess baserad på diskussioner. Inte bara deras tidigare lärande
blir del av samtalen, utan de tar även del av sina kollegors kunskaper. Undervisningen baseras
också på lärares föreläsningar, läsning av böcker samt muntliga och skriftliga uppgifter. Å
andra sidan bedöms deltagarnas tidigare lärande, även om det är svårt att separera vad som är
det tidigare lärandet och vad som är det ”nya” lärandet som uppstått under processens gång.
En viktig skillnad är dock att i den mindre kommunen har man i större utsträckning organiserat för erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan anställda/deltagare från olika arbetsplatser, och
lärprocesserna har konsekvent förlagts ute på olika arbetsplatser. I den större kommunen innebär uppläggningen däremot att utbytet mellan olika arbetsplatser blir mer begränsat. Man
har också i viss utsträckning förlagt studierna till en skolmiljö i stället för till arbetsplatsen.
När det gäller bedömningen har den mindre kommunen lagt tyngden på skriftliga uppgifter,
medan det i den större kommunen tycks vara mer vanligt med bedömningar som bygger på
vad som redovisats i samtal inom ramen för vissa av kurserna.
I det följande avsnittet kommer vi bland annat att illustrera hur kompetensutveckling där validering är en integrerad del formar en lärandeprocess som ger uttryck för ”klassiska” vuxenpedagogiska ideal, i kontrast till mer ”traditionella” undervisningsmetoder som till stor del används i den ”reguljära” kompetensutvecklingen.

Tidigare lärandets roll i kompetensutvecklingsinsatser
Lärande ses ofta inom forskning om lärande i arbetslivet som en social och kontextuell aktivitet (Blåka & Filstad 2007, Collin & Valleala 2005, Wenger 1998). Människor lär sig genom
interaktion med varandra och med olika objekt i tillvaron. Undersökningar med denna inriktning fokuserar ofta på det sammanhang där lärandet sker samt på frågan om hur lärande uppstår och vad som lärs. Ellström och Ekholm (2001) har en sådan ansats när de studerar hemtjänstsektorn. De analyserar i vilken omfattning hemtjänsten erbjuder ett sammanhang för
lärande som bidrar till kompetensutvecklingen hos sina anställda. Vidare intresserar de sig för
i vilken grad sådan utveckling hjälper de anställda att klara av komplexa uppgifter i sin yrkespraktik. Fokus hamnar i deras studier på förutsättningar för lärande samt på det lärande som
sker. En liknande ansats skulle även vi kunna ha genom att studera det lärande som sker genom försöksverksamheten samt de förutsättningar som finns för detta lärande. Men eftersom
validering handlar om att bedöma tidigare lärande har vi i detta avsnitt istället intresserat oss
för hur just det tidigare lärandet tas till vara inom kompetensutvecklingsinsatserna. Med andra
ord är vi intresserade av hur dåtid får plats i nutid. Intresset är även riktat mot om dåtidens
plats i nutid får några framtida effekter, något vi återkommer till i resultatets tredje kapitel.

Tidigare lärandets roll i kompetensutveckling med validering som integrerad del
I denna del fokuserar vi på vilken roll det tidigare lärandet får inom den studerade kompetensutvecklingsinsatsen. I vårt material kan vi se hur det tidigare lärandet spelar en central roll
i kompetensutvecklingsprocessen. På en generell nivå uttryckte alla intervjupersoner sig positiva till den process de deltagit i. Det var nästan uteslutande positiva erfarenheter som uttrycktes i intervjuerna. Dock fördes några mindre negativa kommentarer fram gällandes den över18

gripande organisationen av försöksverksamheten i den större av de två studerade kommunerna, och några deltagare tyckte det var en stor utmaning att hinna med i det höga tempot. Dock
var dessa sorters kommentarer fåtaliga och en övergripande positiv syn på processen uttalades.
I de flesta intervjuer uttrycktes en tydlig tanke om att kompetensutvecklingsprocessen var
annorlunda och mer effektiv jämfört med annan kompetensutveckling de deltagit i. I det följande kommer vi att presentera tre områden som uttrycktes som karakteristiska för denna process: den är mer rejäl än ”reguljär” kompetensutveckling; individens tidigare lärande är utgångspunkt för processen; diskussion används som huvudarbetsform.
En mer rejäl process
Många av intervjupersonerna beskrev kompetensutvecklingsprocessen som något mer rejält är
”reguljär” kompetensutveckling. Den senare ses som att den inte ger någon helhetsbild. Ofta
delas den in i mindre delar lite då och då. I motsats ger den här satsningen en tydlighet och
helhetsbild. Istället för små bitar då och då deltar deltagarna i en tydligt planerad process. Flera enhetschefer uttryckte att det är viktigt att ha en långsiktig planering för hur man kan skapa
en god och tydlig process för kompetensutveckling. En av enhetscheferna definierade denna
process som produktion av kunskap till skillnad från annan kompetensutveckling som var mer
av kunskapskonsumtion.
Alltså vad händer efter februari nu då. (Hm) Ska det … ska vi återgå till våra vanliga konsumtions … kompetenskonsumtion, att vi köper in nåt och så blir det jättebra med det, så vi visar
upp det. Utan hur ska vi kunna producera den kunskapen här då, och göra den tydlig. Så så tänker jag att man på något sätt, att man – genom handledning, genom dom här teknikerna att man
därigenom får skapa dom tillfällena för den här reflektionen som vi saknar, oftast. Alltså med
djupare bearbetning av dom frågor som vi har problem – frågeställningar som vi har här. (hm)
Varje dag i verksamheten. Att det är ett sätt att lyfta upp det som … den kunskapen som faktiskt
finns här, redan. Istället för att söka den utanför hela tiden. (Enhetschef 6)

Därmed blir validering och lärande samtal sett som något som producerar kunskap hos deltagarna istället för att de konsumerar kunskap. Vid en första anblick kan den studerade kompetensutvecklingsinsatsen därmed tyckas mycket bättre än annan kompetensutveckling. Validering som integrerad del tycks forma basen för en mer rejäl kompetensutvecklingsinsats. Dock
måste vi se dessa effekter i relation till den specifika kontext projektet befinner sig i. Projektet
är del i ett omfattande statligt initiativ med generös finansiering, samtidigt som det finns en
tydligt uttalad tanke om vad resultatet bör bli. Därmed riktas det stor uppmärksamhet och stöd
till deltagande enheter, både i praktiska och organisatoriska termer. Genom deltagande i projektet ges bättre möjlighet att skapa en mer rejäl kompetensutvecklingsinsats än vad som annars skulle vara möjligt. Därmed kan vi säga att denna effekt är indirekt relaterad till karaktären hos projektet. Effekterna kan också relateras till kompetensutvecklingsprocessen i sig och
till de arbetsformer som används, vilket vi illustrerar i de kommande styckena.
Individens kunskap som utgångspunkt
Ett framträdande drag hos processen är dess fokus på deltagarnas tidigare lärande och kunskap. Som en enhetschef uttryckt det: ”Ja, alltså jag … fokus blir ju på vad den egna individen, hur dennes lärande ser ut och hur man uppfattar det själv” (Enhetschef 6). Jämfört med
reguljär kompetensutveckling kan denna process fokusera på individens behov till skillnad
från situationen då någon annan bestämmer kompetensutvecklingens innehåll utan hänsyn till
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deltagarnas individuella behov1. Som en handledare uttrycker det när hon talar om denna process i relation till annan kompetensutveckling:
Men här, sättet som dom lär sig här får dom säga, men det kan vi. Och då vet läraren. Där behöver jag inte gå in och slösa tid på. Här kan vi fokusera på det som man behöver. Det är det som
är skillnaden tycker jag. (Handledare 5)

Vad som tydligt framgår är fokus på individen och dennes kunskap och erfarenhet. Man ser
här till den enskildes redan befintliga kunskaper som grund för processen. En deltagare jämför
kompetensutvecklingsprocessen med reguljär skolgång:
Här tar man ju verkligen reda på liksom erfarenheterna, vad du har. Och då kan du ju så att säga
gå snabbare fram på en utbildning, du behöver inte dra ut på det så länge. En vanlig utbildning
då måste du ju läsa igenom allting. Och såna här kanske vanliga prov eller på annat sätt visa att
du kan. Så att för mig tycker jag att den här valideringen det var väldigt bra på så vis att man behöver inte läsa så mycket just, så. Utan man kan ta tillvara på det man redan kan. (Deltagare 1)

För deltagaren fokuserar validering alltså på vad hon redan kan. Det är hennes erfarenheter
som står i blickfånget för processen. En sådan tolkning stöds av idén om att skatta sin egen
kunskapsnivå innan läraren designar och genomför kompetensutvecklingsprocessen. Deltagare från två enheter beskrev hur de uppmuntrades att skatta sin egen kunskapsnivå inom vissa
områden innan läraren planerade varje modul. Därmed är det individens kunskaper som tycks
vara utgångspunkt i processen.
Detta betyder med andra ord att det i denna satsning inte är bestämt i detalj på förhand att alla
anställda på en enhet, eller en grupp av anställda, har behov av och ska få en viss kompetensutveckling med specifikt kunskapsinnehåll. Samtidigt är ramarna förutbestämda, i meningen
att försöksverksamheten är inriktad på ett förutbestämt innehåll, definierat av verksamhetssystem och utbildningssystem. Men i arbetet med att uppnå de mål som kurserna anger tar man
alltså utgångspunkt i individens befintliga kunskaper och erfarenheter.
Diskussion som arbetsform
Att fokusera på personens tidigare lärande och erfarenheter kan också ses i relation till den
arbetsform som främst användes i projektet. Istället för en envägskommunikation där det är
den som föreläser som är aktiv, är fokus här på tvåvägskommunikation genom diskussion.
Nästan alla intervjupersoner beskriver hur diskussion är en central del i lärprocessen, och i
den större kommunen även i processen att bedöma det tidigare lärandet. Genom diskussioner
synliggörs och bedöms det tidigare lärandet. Samtidigt tar deltagarna del av andra deltagares
kunskaper, vilket därmed förhoppningsvis leder till nytt lärande. Två deltagare uttrycker sig
på följande sätt i en ordväxling:
Och de alltså diskussionerna vi kan ha där och liksom alla har ju erfarenheter och utbytet där.
Alltså det går ju inte och jämföra med nåt annat. (Deltagare 13)
Det sammanför ju alltså den gruppen vi är, tycker jag. Det är ju kanon, alltså man lär känna varandra. Och man ser varandra på andra sätt än vad man kanske gjorde här, även att vi nu har gått
ihop här i 15 år. Så hittar man sidor som man inte har sett hos andra. Och man hjälps åt och …
Ja, det är kanon så! (Deltagare 12)

1

Däremot avgränsas kompetensutvecklingsprocessens innehåll av kursplaner. Med andra ord handlar det om att
deltagarens kunskaper som passar in i en på förhand uppsatt mall bedöms, vad som i valideringssammanhang
betecknats prokrustesvalidering (Jones & Martin 1997).
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Vi menar att dessa personer ger uttryck för en idé om erfarenhetsbaserat lärande där lärande
sker genom att ta del av andras erfarenheter samt genom att reflektera över dessa och sina
egna erfarenheter. Vi utvecklar resonemanget om detta mer i diskussionen. Validering såsom
uttryckt här kan också ses som en kollektiv lärandeprocess i vilken deltagarna ökar sitt deltagande i en specifik lärandegemenskap kopplat till deras egen enhet, men också kopplat till den
mer breda omvårdnadspraktiken. Dessa resultat liknar de som Ellström och Ekholm (2001)
fick i sin studie av hemtjänsten. I deras studie visar de att samtal med kollegor lyftes fram
som en viktig del i lärprocessen.
Genom att använda diskussion som en framträdande arbetsform uppmuntras och ”tvingas”
deltagarna att vara aktiva. Därmed blir det som nämnts en fokus på dialog och tvåvägskommunikation som ett sätt för att bedöma lärande och/eller som ett sätt för lärandet att äga rum.
Vissa deltagare kände sig därför pressade att vara mer aktiva än när de deltagit i annan kompetensutveckling, eftersom det i detta fall var betyg som var den formella slutprodukten. Två
deltagare sade följande i en ordväxling:
Ja, nu handlar det om betyg och det känns mer på allvar på nåt sätt. (Deltagare 8)
Jaa. Ja, nu går man ju i skolan kan man ju … ja, eller man gör ju det egentligen. Och det är ju, så
det här känns ju lite mer så man måste … ta till sig mera, än föreläsning om sårvård. Visst är det
nyttigt det också men det är inte … där har vi inte fått nån uppgift eller nånting. Här har vi ju
uppgift, så här måste man ju vara alert och … Det är inte bara sitta med för och fördriva tiden så,
utan … (Deltagare 7)

Här kan vi bland annat se hur betyg som fenomen har en styrande effekt på de studerande.
När den formella dokumentationen finns med som slutprodukt upplevs kompetensutveckling
som mer pressande och allvarligt, och det i sig bidrar till att arbetsformerna blir mer krävande
för deltagarna. Läraren måste ju i detta sammanhang ha belägg för att deltagarna faktiskt uppfyller de gällande kursmålen.
Vi kan här, som sagt, se en fokus på vad deltagarna redan kan, vilket illustreras av de arbetsformer som används och som kräver aktivitet. Dock skulle några deltagare ha föredragit mer
reguljär skolgång där någon föreläser för dem. Anledningen som de anger är att de känner sig
frustrerade när diskussionerna fastnar och när de inte kan tolka vad läraren vill ha från dem. I
ett ordbyte mellan två deltagare sägs:
För jag saknar den där lärarn som står där och pratar och pratar. /Flera skratt här/ Och så skriver
man liksom av det här och sen kanske man utifrån vad den här berättat eller – utifrån det sen att
man får ett prov. Men här är det ju så mycket, du ska … Så vi säger, vi fastnar! (Deltagare 9)
Jaa, vi kör ju två kurser samtidigt. (Deltagare 10)
Vi fastnar i nåt ord där, eller vad är det dom vill och en massa såna där … (Deltagare 9)
Ja, vad är dom ute efter. (Deltagare 9: Jaa) Har jag svårt ibland. Vad är det hon vill, att jag skall
svara på här för nånting. Så det är lite oklart ibland. (Deltagare 10)

En sådan erfarenhet kan tolkas som frustration över att fastna. Deltagaren är troligtvis mer van
vid att ha någon som berättar vad som är rätt och inte rätt, vilket vi kommer att se i nästa del
av kapitlet. Men i citatet ovan visar deltagarna att de blir frustrerade när det är de själva som
måste finna lösningarna. I en sådan diskussion kommer man dock förr eller senare att fastna,
vilket kan vara frustrerande. I detta fall känner de att det är oklart vad de ska diskutera. Vi kan
finna liknande resultat hos Ellström och Ekholm (2001). Enligt dem var de anställda på en
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enhet skeptiska till en kurs om kvalitet i omsorgen där arbetsformen främst var diskussion. De
upplevde att syftet med kursen var diffus, och de var skeptiska till om kursen hade gett någon
effekt.
Tidigare lärande bedöms
Slutligen vill vi lyfta fram det förhållande vi har intresserat oss för särskilt, och som även berörs ovan – att de kunskaper deltagarna utvecklat via sitt tidigare lärande (utanför Kompetensstegens speciella verksamhet) är underlag för de bedömningar som görs. Även om begreppet
validering inte alltid används explicit som beteckning på detta visar resultatet att ”validering
med litet v” är en viktig del i processen. Detta blir särskilt tydligt när bedömningar görs genom samtal och genom främst skriftliga uppgifter, där man inte frågar efter när lärandet ägt
rum. Därutöver kan den bedömning som äger rum efter de mer organiserade studierna, det vill
säga i de kurser som inte kan ta utgångspunkt i tidigare lärande i någon större utsträckning,
givetvis också i viss mån ”validera” tidigare lärande. Här, likaväl som i annan utbildning, går
det ju inte att veta säkert vad en enskild deltagare kunde före kursen och vad som lärts nytt.

Tidigare lärandets roll i “reguljär” kompetensutveckling
Kompetensutveckling tycks vara en viktig aspekt inom omvårdnadssektorn, även när man
blickar utöver den satsning – Kompetensstegen – som vi främst fokuserar på här. Alla de studerade enheterna har kontinuerligt anställda som deltar i kompetensutvecklingsinsatser. Dessutom uttrycker nästa uteslutande alla enhetschefer vikten av att deras anställda deltar i sådan
verksamhet, för att på så sätt bidra till att utveckla organisationen. En enhetschef uttrycker det
som så att: ”Jamen, alltså det kan ju bidra till och alltså utveckla verksamheten” (Enhetschef
3).
Olika sorters kompetensutveckling bedrivs vid enheterna. På en generell nivå kan fyra olika
insatser urskiljas (alla är dock inte applicerbara på alla enheter).
“Obligatoriska” kurser
Kurser anordnade av kommunen
Kurser obligatoriska inom det företag som driver enheten
Valfria kurser för anställda på enheten
De “obligatoriska” kurserna är de som enheten måste genomföra kopplat till olika lagar och
förordningar, till exempel gällande arbetsmiljö, brandsäkerhet eller hjärt- och lungräddning.
Vissa kurser prioriteras av kommunen och då spelar det ibland ingen roll om utföraren är
kommunal eller privat. Under intervjuerna lyftes palliativ vård fram som exempel på en sådan
kommunalt prioriterad kurs som alla anställda på enheterna behövde delta i, i den större
kommunen, och i den mindre kommunen pågick en satsning kring kvalitet. Inom vissa av de
privata utförarna (fanns som nämnts endast i den större kommunen) hålls obligatoriska kurser
där de anställda får lära sig om företagets profil och värderingar. Ett företag hade exempelvis
en kurs om kontaktmannaskap, något som var deras profil. Frivilliga kurser är sådana som
erbjuds om den enskilde enhetschefen ser behov av att någon eller några deltar i, till exempel
lyftteknik, eller en kurs som en enskild anställd själv önskar delta i (och som beslutas av enhetschefen), till exempel kurs om hur en bra balanserad meny skapas. Ibland erbjuds kurser
som intresserade får delta i. Är det fler sökande blir det på några av enheterna lottdragning.
Ofta finns tanken att vissa får möjlighet att delta, och dessa förväntas sedan dela med sig av
sina kunskaper till resten av personalen.
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Vänder vi oss till karaktären hos denna ”reguljära” kompetensutveckling såsom den beskrivs
av intervjupersonerna kan det urskiljas både positiva och negativa bilder. Dels lyfts karaktären
av envägskommunikation fram, dels lyfts en tanke fram om att kompetensutvecklingen delvis
bygger vidare på vad deltagarna redan kan.
Kompetensutveckling som envägskommunikation
De ovan nämnda kompetensutvecklingsinsatserna består oftast av föreläsningar. En expert
talar om något, till exempel om palliativ vård, och deltagarna lyssnar. En av enhetscheferna
uttrycker sig så här:
Ja, det är ju en utbildning som är mest, vad heter det, envägskommunikation, kan jag säga. Det
är mycket information och sen lägger de ju lite gruppdiskussion efter det. (Enhetschef 1)

Kurserna består oftast av envägskommunikation, men ibland kombineras dessa med gruppdiskussioner. En sådan syn är framträdande i de flesta intervjuer vi har genomfört. Men i ett
par intervjuer får vi veta att några kurser har varit mer av diskussion är föreläsning, till exempel en kurs i etik. Under den kursen genomfördes många gruppdiskussioner som fokuserade
på hur deltagarna behandlade varandra och de boende på enheten. Det förekommer även mer
praktiska tillämpningar i kurser som är inriktade på tekniskt-praktiska färdigheter.
Ett vanligt drag hos kompetensutvecklingskurserna tycks vara att de utgår från att deltagarna
saknar något som måste täckas in genom en kurs. Envägskommunikation innebär ofta att någon delar med sig av sin kunskap till andra oberoende av vad deltagarna redan kan. Som vi
kan se utifrån det föregående avsnittet skiljer sig detta från den studerade försöksverksamheten där diskussion är en central del, något som kräver aktiva deltagare. Men att använda envägskommunikation kanske inte är konstigt då utbildningen syftar till att deltagare skall lära
sig något, och i detta fall tror man på föreläsningen som form. Förhoppningen är att deltagarna skall bli bättre på sitt yrke. Genom föreläsningen berättar en expert något för deltagarna,
oberoende av de individuella skillnader i kunskap som finns i gruppen. Men ibland kombineras dock föreläsningarna med gruppdiskussioner. En sådan tolkning bekräftas av några intervjupersoner som uttrycker åsikten att kompetensutveckling ofta är en repetition av vad de
redan kan, alternativt att det inte bidrar med något. Två vårdbiträden uttrycker sig på följande
sätt:
Och en del som sagt, känner man ju till sen innan. Så att det liksom bara blir repetition. Och den
del, är ju en del nytt så ibland. (Deltagare 1)
Men som sagt vissa utbildningar leder ju inte till nånting. (Hm) Mycket är ju återupprepningar,
det blir ju lätt det på såna här. (Deltagare 11)

Dessa vårdbiträden upplever att kompetensutveckling ibland är en repetition av vad de redan
kan. De bekräftar att de ibland lär sig något nytt, men i deras berättelse har de också kritiska
synpunkter på kompetensutveckling. Vissa deltagare är än mer kritiska. De upplever att
mycket av kompetensutvecklingen inte har några som helst effekter. I en ordväxling mellan
två deltagare sades:
Ja, mycket har vi ju också varit på, man sitter och sover. När den står och … det ger inte nånting.
(Deltagare 13)
När vi är väldigt många från hela företaget (deltagare 13: Jaa!) som sitter i en stor sal och så är
det nån där framme som pratar och pratar och pratar, då är det ju inte intressant. Då känner man
ju inte att man. (Deltagare 14)
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Ofta är det ju såna saker man redan kan. (deltagare 14: Jaa!) Eller stå vid en projektor så här, och
läser innantill i princip. (Deltagare 13)

Kritiken riktar sig mot kompetensutvecklingens innehåll och form. Innehållet upplevs som
repetition av vad de redan kan och formen som tråkig. Oftast sitter de i en stor föreläsningssal
och lyssnar på en föreläsare. Dessa deltagare är inte bara kritiska till kompetensutveckling
rent generellt, utan de tycker också att den inte har haft några ordentliga effekter. Därmed
tycks kompetensutveckling fokusera på vad läraren eller den som har beslutat om kursen anser vara av vikt att de anställda kan, oavsett deras tidigare kunskap.
Sammanfattande kan vi säga att den reguljära kompetensutvecklingen enligt många intervjupersoner ofta tycks vara repetition av vad de redan kan. Formen är oftast föreläsning med envägskommunikation där en expert berättar något för dem, ibland kombinerat med gruppdiskussioner, och ibland förekommer praktiska övningar. Därmed menar vi att kompetensutveckling i dessa fall oftast inte beaktar deltagarnas tidigare lärande och kunskaper, åtminstone inte
i specifik mening. Ämnet som behandlas beslutas av kommunen, utförarorganisationen eller
enhetscheferna, medan formen och det specifika innehållet bestäms av läraren. Sådana beslut
tycks därmed ta sin utgångspunkt i vad beslutsfattarna själva anser vara relevant, med begränsad hänsyn till vad deltagarna redan kan. Det behov beslutsfattare identifierar tycks ofta vara
baserat på en ”generell” bild av vad som behövs i organisationen för tillfället, snarare än baserat på en inventering av vad de enskilda anställda redan kan. Därmed tycks det finnas en förutfattad mening att vårdbiträdena (och undersköterskorna) inte vet/kan något specifikt
(kursinnehållet). Sådant resonemang kan relateras till en skolsituation där läraren skall bedriva undervisning inom ett visst moment som lyfts fram i en kursplan. Egentligen skall läraren
möta varje enskild elev på den nivå denne behöver, men oftast skapas undervisningen utifrån
en bild av den ”genomsnittlige” eleven. Med andra ord, det tidigare lärandet hos de enskilda
eleverna tas inte i beaktande i någon större omfattning. Dock kan kompetensutvecklingen
(samt undervisningen i skolan) antas ha en viss effekt vad gäller att bygga vidare på vad deltagarna redan kan, något några av våra intervjuer bekräftar.
Kompetensutveckling som bygger på vad deltagarna redan kan
I materialet kan vi se hur vissa deltagare kopplar kompetensutvecklingen till sitt tidigare lärande. Genom en föreläsning kan ens befintliga kunskaper bekräftas och därmed höjs självförtroendet. Dessutom sker ibland också ett ”nytt” lärande i relation till vad deltagarna redan
kan. Såsom två deltagare uttrycker det:
Ja, på så vis tycker jag att jag känner mig, jag blir tryggare i mig själv. Jag vet att jag kan det
här, alltså. Jag känner det så. (Deltagare 9)
Ja, ibland lär man ju sig nånting helt nytt. Och ibland så får man bekräftelse på att, jaha men då
har jag gjort på rätt sätt nu då, även om jag trott att det är så det skall vara. (Deltagare 10)

Deltagarna upplever ett starkare självförtroende i relation till vad de gör på arbetet och de får
också bekräftelse på att deras tidigare lärande ”stämmer”. Ibland upplever de att de lär sig nya
saker och ibland får de bekräftelse på att de redan kan något. I detta fall bygger kunskapen
vidare på vad deltagarna redan kan. Dock leder vissa saker i processen till repetition, något
som inte endast upplevs negativt. Personerna i citatet ovan och några av de andra deltagarna
upplever bekräftelsen på deras kunskap (repetition) som något positivt, medan andra såsom
har illustrerats tidigare upplever repetition som något negativt. En positiv erfarenhet skulle
kunna relateras till det ökade självförtroendet, medan en negativ erfarenhet skulle kunna rela-
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teras till att vårdbiträdena redan har ”tillräckligt” högt självförtroende, därmed upplevs denna
typ av kompetensutveckling som slöseri med tid.
En annan positiv erfarenhet av kompetensutveckling som utvecklar den redan befintliga kunskapen är utvecklingen av en mer reflektiv attityd gentemot arbetspraktiken. Två deltagare
säger:
Jag tror att det leder till att man tänker till litet ibland. Att man liksom, man går och mal på här i
samma hjulspår. (Deltagare 10)
Jaa, ja du tänker till på vad du gör och varför du gör det, framför allt. (Deltagare 9)

Genom en föreläsning eller en diskussion efter en föreläsning känner vissa deltagare att de får
input som gör att de reflekterar mer över vad de gör i sitt arbete. Ökad reflektion gör att de
lämnar rutinen och försöker finna nya vägar att agera. Som vi sett tidigare upplevs en sådan
positiv effekt mycket starkare av en majoritet av deltagarna i försöksverksamheten, i relation
till att de där mer tydligt får sin kunskap erkänd och dokumenterad.
Sammanfattningsvis får vi en delad bild av karaktären hos den reguljära kompetensutvecklingen. Delvis tycks den uppfattas som repetition och envägskommunikation, samtidigt som
den ibland upplevs som positiv och som om den bygger vidare på vad deltagarna redan kan.

Det tidigare lärandets roll – sammanfattande diskussion
I denna del har vi pekat ut några distinkta karaktäristika hos kompetensutvecklingsprocessen
där validering är en integrerad del. Vi har illustrerat hur det tidigare lärandets roll är central i
den analyserade kompetensutvecklingsprocessen, till skillnad från i stora delar av den ”reguljära” kompetensutvecklingen. I kompetensutvecklingsprocessen inom försöksverksamheten
sker en tvåvägskommunikation där varje deltagares kunskaper identifieras och bedöms. Därigenom blir det den enskildes kunskap som blir av vikt vid designen av processen. Vanliga
arbetsformer är diskussioner och lärande samtal samt ”case”. Genom sin omfattning och långsiktighet får insatsen en tydlighet som ibland tycks saknas vid andra kompetensutvecklingsinsatser.
Vi menar att dessa resultat på ett tydligt sätt representerar den klassiska vuxenpedagogiska
frågan om lärandeprocesser där erfarenhetens roll får central betydelse. Kompetensutvecklingsprocessen är både en bedömningsprocess och en situation av lärande. Det tidigare lärandet bedöms inte endast utan är också en utgångspunkt för undervisningsdesignen samt för
fortsatt lärande. I detta angreppssätt av ”rpl”, istället för ”RPL”, kan vi se implicita likheter
med vissa teorier om vuxnas lärande. Tanken om reflektion kring tidigare erfarenheter som ett
sätt att lära lyfts fram av teorier om erfarenhetsbaserat lärande (Kolb 1984). Denna tradition
har haft stort inflytande på flera angreppssätt till validering (se t.ex. Andersson m.fl. 2003c).
Vidare har kombinationen av att erkänna tidigare lärande och att studera i nära anslutning till
arbetet en nära koppling till ”arbetsbaserat lärande” (work-based learning) (Boud & Solomon
2001). I tankarna kring arbetsbaserat lärande, som främst har utvecklats inom högre utbildning, framhålls kombinationen av validering av vissa moment, projektarbeten kopplade till det
egna arbetet, samt även moment av mer traditionell utbildning.
En annan teori som tycks ha bäring i vår studie är Schöns (1983) tankar om reflexion i handling och reflexion över handling. I den praktiska yrkessituationen vet vårdbiträdena hur de
skall handla – så kallad kunskap i handling – något som har lyfts fram i våra intervjuer. Samtidigt sker ibland en dialog mellan den som handlar och den konkreta handlingssituationen –
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reflexion i handling. Sådana processer har vi inte specifikt studerat i denna studie. Däremot
kan vi se hur det Schön kallar reflexion över handling blir aktuell. Här handlar det om att reflektera över en handlings utfall och att försöka få perspektiv på en situation. Inte minst skedde reflexion över handling i de lärande samtalen där olika ”case” samt erfarenheter från yrkespraktiken var föremål för reflektion vilket i flera fall tycks ha lett till en förändring i det
framtida handlandet.
I en liknande studie av hemtjänsten (Ellström & Ekholm 2001), som dock fokuserade mer på
lärande på arbetsplatsen och utan en fokus på validering, kan vi finna lite annorlunda resultat
jämfört med våra. Ellström och Ekholm fann i sin studie att vårdbiträdena och undersköterskorna som relaterade lärande till kompetensutveckling upplevde kompetensutvecklingen som
något positivt för deras arbete. Speciellt uppskattades föreläsningar, medan de var mer skeptiska till seminarier de haft om kvalitet i arbetet. Våra resultat motsäger till viss del dessa.
Som vi har illustrerat upplevs den ”reguljära” kompetensutvecklingen ofta som repetition av
vad de anställda redan kan, och den tar ofta formen av föreläsningar. Flera intervjupersoner
var negativa till föreläsningar mer generellt då de menade att de ofta var repetition, även om
vissa ibland uppskattade föreläsningar som gavs av ”riktiga experter” inom ett intressant område såsom palliativ vård. Vidare upplevdes kompetensutveckling som intressant då det gavs
chans till diskussioner i vilken reflektion skedde kring arbetet, till exempel vad gäller etiska
förhållningssätt.
En förklaring till dessa olika resultat, annat än att det var olika personer som intervjuades, kan
vara att våra intervjupersoner hade annorlunda erfarenhet av nyttan av att diskutera och reflektera kring sina erfarenheter. Om du är ovan vid sådana arbetsformer så kan de upplevas
negativt vid det tillfälle då du prövar på dem. I vårt material var detta fallet för deltagarna vid
en av enheterna. De upplevde att de ville ha fler föreläsningar eftersom diskussionerna ofta
fastnade, vilket upplevdes som frustrerande. En annan anledning kan vara att våra intervjupersoner hade påbörjat en kompetensutvecklingsprocess i vilken de lärde sig att diskutera, en
praktik de blev vana vid. Diskussion var den vanligaste arbetsformen och därigenom lärde de
sig att reflektera kring sitt jobb, något som kom att upplevas som positivt.
Genom att jämföra den studerade testverksamheten med ”reguljär” kompetensutveckling kan
bilden påverkas av hur olika tillvägagångssätt upplevs. Deltagarna som har intervjuats är alla
inne i en process som ges stor uppmärksamhet, både projektet i sig men även individerna.
Vidare är upplägget annorlunda jämfört med deltagarnas tidigare erfarenheter. Därmed kan
den bild de ger av ”reguljär” kompetensutveckling formas mer negativt då de jämför det med
den pågående kompetensutvecklingsprocessen. Trots detta menar vi att den beskrivning de
ger, och den analys vi gör av denna, bidrar till att ge perspektiv på det tidigare lärandets roll i
kompetensutvecklingsprocessen. Nästa fråga vi ställer oss är till vilken grad, eller om, den
studerade processen har några effekter för individen och/eller för organisationen.

Effekter av kompetensutveckling med validering som integrerad del
I denna del analyserar vi de effekter projektet tycks ha fört med sig för individer och organisationer. Effekterna vi lyfter fram är baserade på de upplevelser som intervjupersonerna delar
med sig av till oss. Därmed gör vi inget anspråk på att säga att dessa effekter verkligen är
”sanna”. Istället skall de ses som en analys av upplevda effekter.
I materialet kan vi iaktta både individuella och kollektiva effekter. De individuella effekterna
handlar om att deltagarna lär sig nya saker, speciellt teoretisk kunskap. Vidare bidrar bedömningen av deras tidigare lärande till ett bättre självförtroende och de utvecklar en mer profes26

sionell attityd till sitt arbete. På en kollektiv nivå skapar denna testverksamhet ett större intresse för kompetensutveckling vid vissa av enheterna. Deltagarna har också påverkat organisationens lärandeprocess genom att reflektera och diskutera verksamheten med kollegorna på
arbetsplatsen. Dessutom har flera enhetschefer blivit intresserade av att på sin enhet bredda
användningen av metoder som introducerats i testverksamheten, såsom lärande samtal.

Individuella effekter
I denna del presenterar vi de individuella effekter som kompetensutvecklingsprocessen tycks
ha bidragit med.
Att lära sig något nytt
Enligt flera deltagare har de byggt upp en omfattande praktisk kunskap under sin tid i yrket.
De kan tolka symptom hos de boende såsom hjärtproblem med mera. Dock vet de oftast inte
vad som händer i kroppen när ett sådant problem uppstår, det vill säga, de kan se att något är
fel och kategorisera det men de kan inte beskriva vad som egentligen händer i kroppen. Genom deltagande i kompetensutvecklingsprocessen lär de sig just sådan kunskap (kompletterande studier i till exempel den medicinska grundkursen). Sådana studier skedde genom att
läsa böcker, deltagande i föreläsningar och genom skriftlig examination. En deltagare menar
att hon nu kan namnge vad hon gör och hon kan diskutera saker med sina kollegor på ett nytt
sätt.
Och det känner ju jag, i och med att vi sätter ord på vad vi gör att man blir ju, man ser ju det man
gör på ett helt annat sätt nu, tycker jag. Jag gör det. Och det är klart man tycker, när kolleger då
liksom… då säger man, nej men jag förstår vad du säger, jag har läst. Du förstår, helt nyligen så
har jag läst. Så vi är uppdaterade till. Vi är ju dom som har det senaste inom det här, så att …
(Deltagare 9)

En annan deltagare menar att hon nu kan fråga sina patienter fler frågor eftersom hon nu har
större kunskap inom flera områden.
Jag kom till en som hade fått, fick veta nu att hon hade fått cancer. Och då vart det liksom, nu
har ju vi läst och lämnat in dom där precis. Och då har man ju rätt … och då kände man så här
… Och då frågar man en massa grejer, som jag kanske inte hade frågat så mycket – visat sånt intresse för, innan. Det måste jag säga, för då kände jag men Gud, då vet jag vad hon menar. Och
vad hon ska gå igenom när hon ska läggas in och sånt där. Och man kunde prata om. Så då kände jag att jag hade nytta av det direkt faktiskt. (Deltagare 12)

I detta specifika fall reflekterar deltagaren kring att hennes nya kunskap om cancer ger henne
en bättre förståelse för vad en cancerpatient går igenom. Den kunskap hon lärt sig blev direkt
användbar i en specifik situation. Dessa reflektioner kan också relateras till en mer professionell attityd som vi återkommer till.
Samma deltagare diskuterar också hur hon nu har blivit bättre på att identifiera symptom.
Hennes kollega lyfter fram hur hon nu har bättre kunskap om mediciner och vad för effekter
olika mediciner har.
Jamen vi kan ju alltså upptäcka symptom. Alltså om det skulle va nåt speciellt som har hänt med
dom. Så kanske vi kan istället för att ringa distriktan. Och vi kan lägga om sår lite mer sen kanske om vi får … Vi har ju fått lära oss och ta venprov, det vet jag inte. Men det kommer vi kunna få göra också sa i alla fall Johanna. (Deltagare 12)
Och förståelsen för läkemedel. (Deltagare 12: Jaa) Biverkningar och sånt (Deltagare 12: Jaa) så
är ju mycket som vi – absolut, har lärt oss. (Deltagare 13)
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Det bör framhållas att en viktig aspekt av den nya kunskapen alltså är att den är relaterad till
deltagarnas tidigare erfarenheter och kunskaper. I stor utsträckning handlar det om förståelse
som är kopplad till de praktiska kunskaper som de bar med sig in i kompetensutvecklingsprocessen.
Ny kunskap kan också uppstå då en person får vet att ens agerande i specifika situationer inte
är korrekt. En deltagare menade att hon i kompetensutvecklingsprocessen kan få bekräftat att
det sätt varpå hon har agerat är fel, och därmed lär hon sig att bli ännu bättre på sitt jobb.
Ja, det är väl i stort sett – ja, över lag är det väl samma sak ungefär att man får det här bekräftat
att man gjort rätt i alla år eller … och även kanske tvärtom att det där kanske inte var så jättebra.
Att man också kan tänka om och göra det på ett bättre sätt. Och det tycker jag väl att vi genomgår över lag, alla som går så att säga. (Deltagare 1)

Processen resulterar inte bara i en bekräftelse på något deltagarna redan kan. Ibland ifrågasätts
deras sätt att göra saker vilket kan leda till förändrat beteende. Deltagaren lär sig vad som kan
vara ett bra handlande vilket kan bidra till ökat självförtroende, en effekt som vi nu övergår
till att diskutera mer ingående.
Ökat självförtroende
En effekt som lyfts fram av de flesta intervjupersonerna är ökat självförtroende. Flera deltagare är äldre kvinnor som inte har deltagit i något mer omfattande utvecklingsinsats de senaste
åren. De befinner de sig inom ett kvinnodominerat yrke med låg status och låga lönenivåer,
och bland de anställda är det de som har lägst utbildningsnivå. Sådana variabler kan tänkas
vara orsaker till att deras självförtroende var lågt i början av processen. En enhetschef säger
följande om det urval hon gjorde av vilka som skulle få delta i försöksverksamheten:
Och det som är roligt var att den ena tjejen var väl litet osäker. Det är inte så lätt att börja läsa
när man är 55 år och inte har suttit i skolbänken på kanske 20–30 år. Men i dag tycker hon att
det var jätte… väldigt mycket. Att hon ser på saker och ting på ett annorlunda sätt. Så det har
vart väldigt positivt. (Enhetschef 1)

Osäkerheten när det gäller att delta har förvandlats till ökat självförtroende. Deltagaren och
dennes kunskaper bekräftas och erkänns, och därmed upplever hon ett större självförtroende i
sin roll som deltagare i kompetensutvecklingsprocessen. En handledare menar: ”Ja, det märker jag genom att dom märker … Dom inser själva att dom har mycket kunskap, gör dom”
(Handledare 2). Värt att notera är hur flera enhetschefer uttrycker att deltagarna har ökat sitt
självförtroende. Som chefer är de inriktade på att öka kompetensen i organisationen, och redan efter några månader av försöksverksamheten upplever de att deras deltagare har fått ett
ökat självförtroende. En annan enhetschef talar om hur förmågan att relatera den kunskap som
utvecklas och bedöms i kompetensutvecklingsprocessen till praktiska situationer gör att deltagarna ser att de har värdefull kunskap och att de använder sin kunskap på ”rätt” sätt.
Att dom får hela tiden koppla den till sin praktiska handling. Så att dom ser är vi rätt ute, gör jag
rätt. Så att man får aha-upplevelser då. Man har väldigt mycket kunskap som man inte vet om.
Och det märks nu när vi diskuterar, att mycket vi gör är självklarheter men stämmer det dessutom med teorin så är det ännu roligare. Man har mycket att bidra med har man var och en. Och
det blir alltså en ökning av självförtroendet och andra effekter av det också – man ser individuellt att varje mänska liksom mår bra av att känna det att jag kan ju det här. Jag visste inte om det,
men jag är faktiskt inte så dum på det här. Jag kan ju faktiskt skriva en rapport fast jag aldrig har
gjort det och så vidare. (Enhetschef 2)
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Även vissa handledare lyfter fram att deltagarna har fått ett ökat självförtroende.
Det stärker deras självförtroende nåt enormt har jag märkt… det märker jag genom att dom märker … Dom inser själva att dom har mycket kunskap, gör dom. Nån tjej var lite osäker och så
här, och tyckte att, nejmen, jag klarar nog inte det här. Och hon har ju vuxit nåt enormt i sitt
självförtroende alltså. Gör sig hörd mer, överhuvudtaget. Inte bara här utan hon gör sig hörd mer
i arbetslaget … så hon vet att hon kan. Hon har liksom … hon vet det. Hon är duktig. (Handledare 2)
Deras självförtroende tycker jag, för dom tror att dom inte kan fast dom kan väldigt väldigt
mycket. Dom klankar ner väldigt mycket på sig själva, många. (Handledare 9)

Liknande tankar förs fram av deltagare som menar att de har blivit mer säkra i det de gör. En
deltagare säger:
Och så få då mer kunskap och hela den här biten. Och även få erkännandet för sig själv att man
kan. Och inte bara dåligt ibland utan även väldigt positivt bra också. Att man är inte kanske så
dålig på … som man trodde innan. Och framför allt lite det här att öka självförtroendet. (Deltagare 1)

En intressant fråga handlar om varför självförtroendet ökade. I våra intervjuer var den dominerande förklaringen att ens befintliga kunskaper blev erkända i kompetensutvecklingsprocessen. I följande diskussion mellan två deltagare vid en enhet kan vi se hur en sådan idé verbaliseras:
Och att jag skall göra på det här viset och inte så kanske. Och, jaa! (Deltagare 9)
Ja, man ser ju mera liksom sånt. (Deltagare 10)
Och hur viktigt det är att kanske göra på det sättet istället, som man har gjort 13 år här uppe tidigare kanske. (Deltagare 9)
Jaa. Fast nu vet vi varför. (Deltagare 10)
Ja, nu vet vi, ja precis. Att man får … (Deltagare 9)
Fast du gjort det rent intuitivt förut, men nu så … får man bekräftelse på att det var rätt det man
gjorde. (Deltagare 10)

Den centrala idén som uttrycks i flera intervjuer är att de sätt varpå man gjort saker i flera år
blir bekräftade i teori. Du vet att du har agerat på ett korrekt sätt, vilket ökar självförtroendet
och säkerheten i yrkesutövningen. Men som vi visade i förra delen, menade en deltagare att
hon också kan få bekräftat att hennes handlande har varit fel och därmed kan hon lära sig att
bli ännu bättre på sitt jobb.
Ännu ett exempel som kan tolkas som uttryck för ökat självförtroende är att vissa deltagare
börjar ifrågasätta sina chefer mer. Som en lärare uttrycker det:
Ja negativa effekter kan ju va att dom här kan ju bli lite besvärliga på sin arbetsplats. Och det har
vi redan sett, man ifrågasätter chefer. Alltså frågan är, vad har cheferna för beredskap för det här
egentligen? (Lärare 6)

Här uttrycks inte självförtroende explicit. Däremot kan vi i vårt intervjumaterial se flera exempel på hur flera deltagare tycks ha stärkts i sin yrkesroll. De ifrågasätter mer vad kollegor
och chefer säger, något som alla chefer inte har varit förberedda på. Ifrågasättande kan sättas i
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relation till det vi har illustrerat tidigare i denna del, en bekräftelse på att de kan något vilket
tycks vara en rimlig förklaring till stärkt självförtroende.
Professionell attityd på jobbet
Ökat självförtroende och ett erkännande av din kunskap kan också relateras till en mer professionell attityd och högre kompetens i relation till det dagliga arbetet. Nästan alla intervjupersoner uttryckte att kompetensutvecklingsprocessen har fått deltagarna att tänka på nya sätt. De
vanliga sätten att göra saker ifrågasätts. Som två deltagare uttrycker sig:
Ja, det var ju som jag sa tidigare att man, man ifrågasätter kanske liksom varför man gör så och
man tänker mera på vad man gör, tror jag. Man blir tryggare, som jag sa tidigare, i sin roll. (Deltagare 9)
Ja, det stärker ju självkänslan också lite grann. (Deltagare 10)
Jaa. (Deltagare 9)

Dessa deltagare menar att de nu ifrågasätter vad de gör mera än förut och därmed känner de
sig mer säkra i sig själva. Som vi argumenterade i förra delen uttrycker de också att deras
självförtroende har ökat. En annan deltagare uttrycker en liknande idé då hon menar att hon
nu reflekterar mer över vad hon gör på jobbet.
Man tänker mer på varje steg man gör i sitt arbete. Allt gick ju på slentrian förut liksom vad jag
gjorde. Men nu vet man – är mer medveten om varje steg i rörelser och moment. Som man inte
tänkte på alla gånger förut, utan bara … det går väl mycket på rutin nu med, men man är mer
medveten om rutinen. (Deltagare 4)

En sådan idé om mer reflektion i arbetet lyfts också fram av några enhetschefer. En av dem
har sett hur deltagarna nu talar om de boende på ett annorlunda sätt än förut.
Men nu sa den här personen som jag sa, förra veckan, så sa hon att Gud, skolan har gett mig så
mycket, nu reagerar jag, hur mina arbetskamrater ibland pratar om vårdtagarna. Så på så sätt så
har det ju lyft upp frågor. För det är väl social omsorg när man läser omvårdnad. Och dom pratar
väldigt mycket etik och moral, och det har ju stärkt den här personen. (Enhetschef 1)

En av handledarna diskuterar också hur en av deltagarna har blivit mer reflektiv kring vad hon
gör när hon jobbar på natten. Till exempel, när hon ska gå in till en av de boende nattetid så
har hon nu börjat knacka på innan hon går in, även om hon därmed väcker den boende, eftersom lägenheten är en privat sfär. Före kompetensutvecklingsprocessen gick hon in utan att
knacka på. Exemplet pekar på hur personen har utvecklat en mer professionell hållning i sitt
arbete genom att börja reflektera på ett annorlunda sätt. Samtidigt har hennes beteendemönster förändrats.
En annan aspekt av en mer professionell attityd uttrycks i en ordväxling mellan tre deltagare.
De känner sig mer säkra i sin yrkesroll nu när de har ökat sin kunskap samtidigt som deras
befintliga kunskap har bedömts. Genom processen kommer de också att få kompetensen att
bli anställda som undersköterskor. Detta upplever de som en säkerhet då de framöver vet att
alla deras kollegor har sådan kompetensnivå. De känner sig då mer säkra i relation till sina
kollegor då de svarar på ett larm.
Ja, vi får ju mer kunskap. Alltså när vi går så här länge, vi får ju mer kunskap. Alltså som vi har
nytta av. Jaa. (Deltagare 12)
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Vi får bekräftelse på det vi kan. (deltagare 12: Jaa) Och kött på benen, på nåt sätt. Och man …
jaa. (Deltagare 14)
Man känner sig ju säkrare och tryggare. (Deltagare 12)
Jaa. För jag blir ju trygg att veta att dom här två, har ju gått och lärt sig, dom vill jag gärna jobba
med, typ. (Deltagare 13)
Ja, både praktiskt i jobbet och att man, jag menar när det är larm och sånt där. Då skulle jag känna att det är tryggare att veta att man får med sig nån som kanske då är undersköterska, som har
läst lite och vet och kan mer om man kommer till nån som är dålig. Och man kan behålla lugnet.
Jag menar om man har kunskapen så känner man ju ett lugn, även att det kan va kaotiskt och så.
Och då skulle jag känna att det var mycket skönare att ha med mig nån då som man vet har mer
kunskap än henne själv kanske. Så på så sätt … (Deltagare 12)

Sådana frågor har att göra med hur personalen behandlar de boende. En av de mer omfattande
kurserna som är del av omvårdnadsprogrammet är en kurs i behandling och etik. I kompetensutvecklingsprocessen blir kunskapen motsvarande denna kurs, enligt lärarna, snabbt validerad hos deltagarna, då de har mycket praktisk kunskap och erfarenhet kring etiska frågeställningar. Liknande idéer kring mer reflektion om hur de boende skall behandlas uttrycks av
en deltagare:
Ja, och man … och man tänker väl litet själv på hur man bemöter de gamla eller personalen och
– tänker att, OJ då! Kanske att man får sig en tankeställare… (Deltagare 7)

En mer professionell attityd har en nära koppling till ökat självförtroende. Genom att få erkännande på att du kan något, ökar säkerheten i yrkesutövandet hos flera deltagare. I en av de
uppföljande intervjuerna med en av enhetscheferna (Enhetschef 2) berättade hon att en av
hennes deltagare numer vågar ta större ansvar i verksamheten. Tidigare vara enhetschefen
med vid möten då vårdplaner skulle skrivas för en boende, men nu vågar denna deltagare ta
det ansvaret själv. En sådan förändring i praktiken kan både kopplas till ett ökat självförtroende, men också till en mer professionell hållning i yrkesutövandet – att ta eget ansvar kan
kopplas till professionalitet i yrket.
I denna del har vi visat hur ett antal individuella effekter tycks uppstå genom den studerade
kompetensutvecklingsinsatsen. I nästa del vänder vi oss till de organisatoriska effekter (kollektiva effekter) som tycks ha uppstått.

Organisatoriska effekter
I den föregående delen har vi diskuterat individuella effekter av kompetensutvecklingsprocessen såsom de upplevs av intervjupersonerna. Sådana effekter behöver inte endast ses som individuella, då en ökad kunskap hos vårdbiträden och undersköterskor kan leda till bättre omvårdnad (och därmed komma enheterna och de boende till gagn). I denna del är vi intresserad
av att analysera de kollektiva effekter som försöksverksamheten har skapat vid enheterna. Har
kunskaper som deltagarna har utvecklat spritt sig inom enheten? Då de deltagande enheterna
har olika antal deltagare – i den mindre kommunen handlade det om någon eller några från
varje enhet, och i den större kommunen från två till nästan tjugo per enhet – blir möjligheten
till spridning inom den enskilda enheten olika. I intervjuerna kunde vi se ett mönster där de
enheterna med fler deltagare tycktes ha en större spridning än de med färre antal deltagare.2
Handledaren på en enhet där endast två deltog menade att:
2

Då deltagarna i den mindre kommunen kom från ett större antal enheter har vi inte haft möjlighet att följa upp
samtliga enheter, utan vi har koncentrerat oss på de enheter där försöksverksamheten var placerad, se ovan!
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För där har det ju märkts mycket tydligare att dom går utbildning alltså. För här det, det ju inte
märkts nåt speciellt. För där har dom ju diskuterat utbildningen väldigt mycket, skolan. Här
finns det ju bara en i taget, som är här. Så det är ju inte så mycket diskussioner om utbildning
och så vidare. Så på sätt och vis så har det ju inte varit lika, lika bra här, tycker inte jag. Vi är för
få, det är för få som går utbildningen. (Handledare 1)

Det tycks därmed finnas behov av flera deltagare från samma enhet för att skapa några mer
omfattande effekter inom organisationen. Genom fler deltagare blir kompetensutvecklingsinsatsen mer synlig i organisationen och förutsättningar för effekter i organisationen blir därmed
större. Denna handledare och flera av enhetscheferna vid de andra enheterna menade dock att
det fanns positiva spridningseffekter av kompetensutvecklingsprocessen. Olika sorters effekter identifierades: ett större intresse för kompetensutveckling hos de anställda som inte deltog
i projektet; ett lärandetillfälle för de som inte deltog – genom att de blev ifrågasatta av sina
deltagande kollegor; en möjlighet och inspiration att på en bredare bas i verksamheten använda metoder som projektet utvecklat.
Ett ökat intresse för kompetensutveckling
På flera arbetsplatser kom kollegor till deltagarna att börja visa ett ökat intresse för att själv
delta i kompetensutveckling. En handledare sade:
Nejmen, om några vaknar så är det, det för ju med sig lite. Det blir lite prat vid kaffebordet. Och
dom andra som inte fick den här utbildningen, som var undersköterska sen kanske 10–15 år.
Hon tyckte liksom, det var litet orättvist det där, det där skulle jag nog kunnat fått lite av. För det
är litet kul med att göra nånting annat. Dom har ju vuxit väldigt dom som går och tycker det här
är kanon. (Handledare 4)

I detta citat kan vi se hur en av kollegorna blir avundsjuk, då hon också ville ha lite ny input
och göra något som bröt med vardagstristessen. Genom att ha kollegor som deltar i kompetensutvecklingsprocessen ökar intresset för kompetensutveckling hos vissa kollegor. De blir
med andra och exponerade för de positiva (och negativa) erfarenheter som deltagarna har. Vid
en annan enhet menade chefen att fler anställda vid hennes enhet nu hade ansökt om att få
delta vid nästa valideringstillfälle. Vidare menar hon att deltagarna för över delar av den kunskap de har utvecklat i processen vid personalmöten, vilket gör att andra blir mer intresserade
av eget deltagande.
Ja, man kan väl säga att man överför kunskapen, hit till verksamheten redan i dag dom som går.
Både praktiskt och teoretiskt, praktiskt på arbetsplatsen, teoretiskt alltså när vi sitter i lagträffar.
Och att det har blivit ett ökat intresse hos arbetskamrater, att gå sån utbildning och utbilda sig
vidare. Det kan jag se. (Enhetschef 5)

Reflektion och diskussion på arbetsplatsen
En annan organisatorisk effekt är att deltagarna i kompetensutvecklingsprocessen på sin arbetsplats lyfter upp nya frågeställningar och ifrågasätter på ett annat sätt än tidigare.
Och när dom kommer tillbaka med sin teoretiska kunskap, så vill dom genast – många gånger
sätta den på pränt här. Och då ger ju det, öppnar det upp nya världar och tankar för övriga medarbetare. Så den kunskapen som validanterna lär sig i skolan, den för dom med sig indirekt hit
till arbetsplatsen. Och det kan va att man bara börjar diskutera, diskussion kring vad dom har lärt
sig i skolan. Och då kan det starta upp någonting på arbetsplatsen, som är väldigt bra. (Enhetschef 1)
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Sådan erfarenhet uttrycks också av en av deltagarna vid en annan enhet. Hon känner att hennes kollegor som inte deltar visar intresse för vad hon gör i processen, och därmed skapas nya
tankar hos kollegorna.
Men nu frågar dom ju ganska mycket kan jag tycka om den här utbildningen som vi går. (Jaa) Så
det har startat en del tankeställningar hos många. Vad gör ni för nåt? Går det bra, är det svårt och
så där? Så det är roligt, är det. (Deltagare 3)

Introduktion av nya metoder för kompetensutveckling
En tredje organisatorisk effekt som här illustreras av två enhetschefer är att de tänker använda
sig av metoder som utvecklats i testverksamheten på en bredare basis i sin organisation. En
sådan metod som nämns är lärande samtal, som kan användas inom hela personalgruppen för
att diskutera frågor som känns angelägna på arbetsplatsen. En handledare hoppas få fortsätta
med dessa samtal efter avslutad process.
Sen hoppas väl vi litegrann på och få fortsätta med det här med det här lärande samtal ute i verksamheten också. När vi inte har studerande, att man använder det ute på arbetsplatserna, arbetsplatsträffar och så, med olika grupper. (Handledare [gruppintervju, ohörbart vem])

En enhetschef menar att om nästan hälften av hennes anställda deltar i kompetensutvecklingsprocessen så borde de andra också inkluderas på något sätt. Ett sätt för henne att göra detta är
att använda lärande samtal i hela personalgruppen:
Och sen övriga laget, som inte går kursen, dom blir också ifrågasatta – vissa saker. Så när man
kommer tillbaka i arbetet, så blir man kritisk till sina kollegers sätt att göra på visst sätt också.
Och vill att dom också skall hänga på tåget, så nu har vi märkt att, när vi skall ha personalmöte
nu så kommer vi att ta upp, litet av deras grupparbeten kommer vi att köra på hela gänget också.
Så då får ju dom också, då rinner det ju av litegrann kompetensutveckling även på det övriga laget. Om det är tolv och två stycken går den här kursen, och dom andra tio kan ju inte stå utanför.
Då måste dom ju ”MÄ” på diskussionerna nu. Annars blir det ju liksom, så att det kan nästan
krocka ibland när man … Dom måste få veta, vad dom andra gör. (Enhetschef 2)

Vid uppföljande intervjuer har det visat sig att en av dessa två enheter inte har sjösatt idén om
att använda lärande samtal i hela personalgruppen. En anledning kan vara att enheten precis
innan testverksamhetens avslut bytt enhetschef. Därmed försvann den person som ville använda de lärande samtalen som en metod för utveckling på arbetsplatsen.

Effekter – sammanfattande diskussion
Vi har identifierat ett antal effekter av testverksamheten så som de upplevs av intervjupersonerna, både individuella och organisatoriska effekter. De vi intervjuade menade att deltagarna
genom kompetensutvecklingsprocessen lärde sig nya saker, ökade sitt självförtroende och
utvecklade en mer professionell attityd till sitt arbete. Deltagarna började reflektera kring och
diskutera sitt arbete på ett nytt sätt på arbetsplatsen, och ett ökat intresse för kompetensutveckling bland dem som inte deltog kunde skönjas. Dessutom inspirerade processen ett par
enhetschefer att introducera lärande samtal för hela sin personalgrupp.
I vår analys visar det sig att identifiering och erkännande av tidigare lärande tillsammans med
ny kunskap tycks bidra till att höja självförtroendet hos deltagarna. Genom att få sin kunskap
erkänd och synliggjord så förändras ens egen subjektivitet i relation till sig själv och till andra.
Du blir bekräftad som en person som vet saker, något som till viss del inte var fallet förut.
Samtidigt utvecklas ny kunskap vilket också bidrar till ökat självförtroende. Ny kunskap och
ökat självförtroende tycks påverka den anställdes professionella attityd till arbetet. Baserat på
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ny teoretisk kunskap och bekräftelsen av ens tidigare lärande börjar vårdbiträdena och undersköterskorna att reflektera mer kring vad de gör på jobbet och diskuterar mer med sina kollegor om hur de ska lösa olika problem. En sådan effekt uppmuntras och utvecklas genom lärande samtal – en metod som får deltagarna att reflektera kring problem i deras yrkespraktik,
genom att de får lyfta fram sina tidigare erfarenheter och lärande. Därmed utvecklar de sin
reflektiva kompetens.
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Diskussion
I diskussionen problematiseras ett antal områden som har lyfts fram i resultatkapitlet. Först
diskuterar vi de effekter som processen har bidragit med. Vad kan vi lära av dem i relation till
validering mer generellt? Bidrar processen till en professionalisering av yrket, eller kanske
tvärtom? En anslutande fråga handlar om det värde valideringen tillskrivs i de enskilda fallen.
Vad har valideringsdokumentationen för värde och bidrar det till att professionalisera yrket?
Kopplat till frågan om värde är frågan om rörlighet. Bidrar den genomförda kompetensutvecklingsinsatsen till någon form av rörlighet?
I resultatet har vi i en del analyserat det tidigare lärandets roll i processen. Men är det så att de
endast är just tidigare lärande som har bedömts, även i de delar som lärarna har menat att deltagarna redan hade kunskap som motsvarade kraven? Mot bakgrund av den frågan kommer vi
att problematisera relationen mellan tidigare och nytt lärande samt relationen mellan erfarenhet och lärande. Efter att ha diskuterat frågan om validering kan ses som ett modeord eller inte
avslutar vi med att lyfta fram de huvudsakliga erfarenheterna från vår studie i relation till möjligheterna att utveckla ”integrerade” modeller för validering.

Effekter av validering
Vi har i studien lyft fram ett antal effekter som tycks ha uppstått genom den genomförda processen. Som vi har pekat på baserar sig denna rapport främst på intervjuer genomförda under
pågående process. Som deltagare blir du uppmärksammad och får dina kunskaper bekräftade,
vilket kan förklara den positiva bild som målas upp i de intervjuer vi har genomfört. Därmed
skall våra resultat tas med viss försiktighet.
Att deltagarna och deras handledare samt chefer pekar på att deltagarna har fått ökat självförtroende kan på ett sätt ses som mindre anmärkningsvärt. Omvårdnadsyrket tillhör ett av de
yrken som har väldigt låg status, det är kvinnodominerat, har låga löner, och många anställda
har ingen utbildning för sitt yrkesutövande. Samtidigt domineras yrket av praktiskt kunnande
med begränsad koppling till forskning och teoretiskt kunnande (jämför till exempel med läkare och till viss del sjuksköterskor). Vi skulle kunna säga att omvårdnadsyrket har en låg grad
av professionalisering jämfört med framförallt läkare, men även jämfört med sjuksköterskor.
Vidare är de deltagande kvinnorna lågutbildade, och i våra intervjuer får vi en bild av att flera
av dem har upplevt att det finns en hierarkisk skillnad mellan vårdbiträden och undersköterskor. Med sådana ramfaktorer kan vi göra antagandet att deltagarnas utgångspunkt vad gäller
yrkesstatus och självförtroende är begränsat. Genom deltagande i en process som uppmärksammar och ger värde åt deras kunnande skapas en god utgångspunkt för att höja deras självförtroende. Du får bekräftelse på att du kan något, dels på pappret, dels gentemot dig själv,
kollegor, boende och anhöriga. Med andra ord menar vi att det är både en fråga om personlig
självuppfyllelse och en fråga om status gentemot andra.
Ännu en effekt vi har lyft fram är ett mer professionellt förhållningssätt som vi kopplar till
förmågan att regelbundet reflektera över sina handlingar i yrket. Genom att gruppsamtal (lärande samtal) varit en central arbetsmetod i processen har deltagarna tränats i, och ”tvingats”
reflektera över sin yrkespraktik, sina erfarenheter och kunnande. Det har därmed bidragit till
att vissa av deltagarna menar sig reflektera mer över sin praktik nu än före processen. En tredje effekt vi lyfter fram är att deltagarna lär sig nya saker under processens gång, vilket inte är
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förvånande, samt att de som effekt av avslutad och godkänd process erhåller dokumentation
på sin kunskap.
Genom de nämnda effekterna kan den studerade processen på ett sätt ses som en framgångshistoria. Men frågan är om dessa effekter kan anses vara kopplade till just validering som instrument eller om de är kopplade till andra delar i processen? Vi menar att vi egentligen endast kan se själva dokumentationen som en effekt mer direkt kopplad till just valideringen.
Andra effekter såsom ökat självförtroende och ökad professionalitet skulle säkerligen kunna
uppnås genom andra insatser där till exempel gruppsamtal eller reflektionsövningar används.
Effekterna är nog mer kopplade till arbetsmetoder och processtänkandet i sig än till själva
tanken om att kunskapen skall identifieras, bedömas och dokumenteras. Som vi har nämnt ser
vi att den studerade processen ligger nära de vuxenpedagogiska idealen. Och om så är fallet,
kan vi mer se denna process som en lyckad pedagogisk design, än att koppla framgången till
just validering. Eller annorlunda uttryckt, den kompetensutvecklingsinsats vi har studerat i
vilken validering är en integrerad del, har bidragit till vissa positiva effekter där just valideringen i sig troligen inte är den dominerande framgångsfaktorn. Men en viktig faktor torde
ändå vara det faktum att erfarenheter och tidigare lärande lyfts fram och bearbetas, även om
det inte är tydligt i vilken utsträckning de sedan faktiskt bedöms och dokumenteras.

Professionalisering eller deprofessionalisering
En satsning på en grupp anställda som saknar formella meriter kan ses som ett sätt att försöka
professionalisera en yrkeskategori. Delvis erkänns dessa anställdas (nästan uteslutande kvinnor) erfarenheter i relation till formella meriter, vilket i sig kan leda till en höjning av deras
status. En sådan höjning av status sker troligen främst inom arbetsplatsen gentemot kollegor,
chef, boende och anhöriga, men också i relation till arbetsmarkanden inom omvårdnadsområdet samt kanske också inom samhället mer brett. Som Evertsson och Lindqvist (2005) pekar
på, professionaliserades sjuksköterskeyrket genom politiska påtryckningar och genom att deras arbete under 1900-talet kom att omdefinieras från att ses som ett kall kopplat till vad som
sågs som kvinnliga egenskaper till att ses som ett yrke baserat på vetenskaplig kunskap. Kanske kan en valideringsinsats av det slag som studerats i denna rapport ses som ett bidrag till att
professionalisera undersköterskeyrket? Större krav på utbildad personal (ökade formella kunskapskrav) kan bidra till att höja ett yrkes status. Inte minst kan en sådan kompetenshöjning
bidra till en statusökning för den enskilda arbetsgivaren/kommunen genom att flera av deras
anställda har formell kompetens och därmed kan anställas som undersköterskor (om arbetsgivaren så finner lämpligt/åtråvärt).
Ett annat sätt att se på frågan om validering inom omvårdnadssektorn (eller andra områden
där validering används) är att se det som bidragandes till en deprofessionalisering av yrket. De
som redan har omvårdnadsprogrammets betyg, som de fått på mer ”traditionell” väg, kan se
validering som ett hot. Fearfull (1997) pekar på hur sjuksköterskorna i hennes studie upplevde
NVQ som ett hot. Flera av dem menade att de som genomgick valideringen, och fick sina
yrkeskunskaper bedömda, inte hade lika djupa teoretiska kunskaper som de själva. NVQ sågs
därmed som ett hot mot deras profession och professionella status. I vår studie har vi inga mer
omfattande utsagor om att deltagarna upplevs som ett hot. Några av våra intervjupersoner har
kommenterat att vissa av deras kollegor visar avundsjuka, medan andra är positiva och ser det
som en tillgång att deras kollegor får sin kompetens dokumenterad. Skillnaden mot Fearfulls
studie är också att de som där såg sig hotade var personer med akademisk utbildning. Det
fanns därmed en större nivåskillnad mellan utbildade och icke utbildade i hennes studie än i
vår. Men frågan är ändå viktig att reflektera över. Bidrar validering till en professionalisering
eller deprofessionalisering av omvårdnadsyrket? Minskar värdet av betygen från omvård36

nadsprogrammet genom att vägen till betyg numer, och i större omfattning än förr, kan tas
genom validering?
Ser vi till de områden där validering idag används är det främst inom yrken som motsvarar
formella kunskaper på gymnasienivå. Att validera ”akademiska” kunskaper som har införskaffats utanför formella utbildningssammanhang är ännu inte lika utvecklat, och legitimiteten
och förtroendet för till exempel en läkare som (hypotetiskt) har fått sina kunskaper validerade
kan antas vara låg. Att introducera validering som en del i läkarprogrammet skulle troligen
möta motstånd och ses som ett hot mot läkarprofessionen. (Vi avser här inte validering av
utländska utbildningar, utan det hypotetiska fallet att läkarkunskapen utvecklats på annat sätt
än genom formell utbildning.) Men att däremot introducera det inom omvårdnadssektorn, som
i det fall vi har studerat, tycks inte möta något starkare motstånd. En fråga som vore intressant
att studera vidare är därmed om och hur validering bidrar till professionalisering eller inte
inom olika sektorer. Frågan är intressant inte minst då den har bäring på frågan om valideringens legitimitet på arbetsmarknaden, hos arbetsgivare, anställda, avnämare, fackförbund
etc.

Bruksvärde och bytesvärde
Validering innebär att man gör någon form av värdering av kunskap och kompetens. Frågan
är då vilket slags värde det är som lyfts fram. Vi fokuserar här på de två begreppen bruksvärde och bytesvärde. Dessa begrepp användes enligt Thörnberg (1924) i ekonomiska sammanhang redan av Adam Smith (Wealth of nations, 1776), som i sin värdelära skilde på just
bruksvärdet och bytesvärdet.
Ambitionen att bättre ta vara på och utnyttja människors kompetens innebär att dess bruksvärde blir centralt. Kunskaper och kompetenser får ett värde genom att de är användbara. Om
fokus ligger på användbarheten betyder det samtidigt att kunskapens värde blir starkt kopplad
till ett visst sammanhang. Med andra ord ges kunskaper/kompetenser värde i sådana sammanhang där de kommer till användning, medan värdet saknas i andra sammanhang.
Validering kan även innebära att kunskaper/kompetenser ges ett bytesvärde. De får ett värde i
och med att man kan byta till sig något genom att visa upp och använda sina kunskaper. I utbildningssammanhang (inklusive valideringar) kan man byta till sig ett betyg genom att visa
upp sina kunskaper, och detta betyg kan sedan i sin tur ha ett bytesvärde genom att ge tillträde
till utbildningar och yrken. När urvalssystemen baseras på betyg från ett antal olika ämnen
innebär detta dessutom att kunskaper kan få ett bytesvärde även i sammanhang där de inte är
direkt användbara. En annan aspekt är att man genom att använda sin kunskap också kan omvandla dess bruksvärde till ett bytesvärde, genom att man gör tjänster i utbyte mot betalning i
pengar eller gentjänster. Bytesvärdet kan ligga på såväl individuell nivå som organisationsnivå. För individen innebär bytesvärdet exempelvis ökade möjligheter att få en anställning eller
vissa arbetsuppgifter, möjligheter till högre lön, eller möjligheter att delta i utbildning. För
organisationen kan bytesvärdet handla om bättre förutsättningar att få uppdrag och därmed
intäkter, genom att man kan uppvisa en högre (formell) kompetens och därmed (göra anspråk
på att) ha bättre förutsättningar att kunna genomföra uppdragen.
Att kunskapen ges ett bytesvärde innebär med andra ord en ”kommodifiering”, att kunskap
blir en form av vara. Bruksvärdet handlar snarare om kunskapen som verktyg eller redskap.
Därutöver kan man även tänka sig att kunskap har ett egenvärde för individen, att kunskap
uppfattas som värdefull i sig även om man inte ser en direkt nytta med den.
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Tanken med validering är att värdera tidigare lärande, ofta med fokus på vad människor redan
lärt sig men inte fått dokumenterat. Men när möjligheten att validera kunskap/kompetens
är/blir känd innebär den också en form av indirekt styrning av människors handlingar. Om
individen är medveten om att det han eller hon gör, till exempel i arbetet, också innebär lärande – och att detta lärande kan bli föremål för bedömning – kan detta leda till att individen
styrs att göra och lära sådant som uppfattas vara värdefullt i termer av ett bytesvärde. Konsekvensen kan tänkas bli att man fokuserar på kunskaper med bytesvärde, snarare än de kunskaper som har ett bruksvärde och/eller egenvärde. Givetvis finns det överlappningar mellan kunskaper med bytesvärde och kunskaper med bruksvärde, men det finns även skillnader. Detta
har formulerats som en åtskillnad mellan efterfrågad kompetens och kompetens som arbetet
faktiskt kräver.
I vår studie kan vi på olika sätt se hur bruksvärdet och bytesvärdet kommer till uttryck. Satsningen på kompetensutveckling, där olika former av validering har en mer eller mindre framträdande roll, innebär när det gäller just valideringen att möjligheten att ta vara på kunskapers
bruksvärde ökar. Deltagarna bär med sig en omfattande kunskap, men då de inte har rätt utbildning för att bli anställda som undersköterskor har de inte heller rätt att utnyttja sina kunskaper fullt ut. Genom att de nu får den formella kompetensen ökar också deras möjligheter
att utnyttja sin potential, och mer kunskaper med bruksvärde kommer också till användning i
omvårdnadssektorn.
Kunskapens bruksvärde har också haft en framträdande roll när det gäller utformningen av
satsningen som helhet. Deltagarna har erbjudits ett särskilt urval av kurser, vilket var baserat
på att i första hand ge den kompetens som är efterfrågad, och har bruksvärde, inom äldreomsorgen. I andra hand var dock även bytesvärdet viktigt i urvalet av kurser, och då på bekostnad på det direkta bruksvärdet. En hörnsten i kursutbudet var som nämnts att deltagarna skulle
kunna få den kompetens som krävs för anställning som undersköterska, vilket innebär att de
får en formell kompetens med bytesvärde i relation till anställningar oberoende av vilken del
av omvårdnadssektorn eller vilken kommun som de söker anställning i. Detta är med andra
ord ett bytesvärde som skapar förutsättningar för individuell rörlighet på denna del av arbetsmarknaden – och de moment som inte har ett direkt bruksvärde i deltagarnas nuvarande anställning kan bli användbara i andra sammanhang.
Att deltagarna får en formell kompetens med sådant bytesvärde är relaterat till att kurserna ger
reguljära betyg på gymnasienivå. Som nämnts i resultatkapitlet innebär detta bytesvärde också
en styrning av studierna, i och med att det då ställs vissa krav som deltagarna måste uppfylla,
krav som på gott och ont innebär att studierna tas på allvar och upplevs som pressande.
Ytterligare en aspekt av bytesvärdet är den ekonomiska aspekten. Att få en högre formell
kompetens innebär möjlighet till en annan anställningsform och även en högre lön. I den
mindre kommunen, där samtliga deltagare var kommunalt anställda, var det tydligt uttalat att
detta skulle innebära en höjning av månadslönen med 500 kronor. I den större kommunen var
som nämnts fyra olika arbetsgivare berörda, och en höjning av månadslönen skulle ske efter
avslutad godkänd process med mellan 500 och 1000 kronor i månaden, något som hade avtalats med facket. Slutligen ska vi inte bortse från det bytesvärde som låg i själva deltagandet i
försöksverksamheten; det vill säga att dessa personer gavs möjlighet att delta på arbetstid och
därmed fick lön för att validera/studera, vilket i flera fall framhölls som en avgörande faktor
för att kunna/vilja delta i en så här omfattande kompetensutvecklingsinsats.
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Rörlighet
En ökad rörlighet är som nämnts en aspekt av bytesvärdet, men rörlighet är också ett tema
som vi vill lyfta fram i sig. Genom att få sina erfarenheter och kunskaper bedömda och dokumenterade får den enskilde en mer tydlig profil på arbetsmarknaden. Det finns en accepterad
dokumentation som arbetsgivare förstår sig på och som kan användas för att byta till sig en
anställning. Det är för tidigt att säga något mer omfattande när det gäller om deltagarna i processen har ökat sin rörlighet sedan processen avslutats, speciellt som det endast är i en av de
två kommunerna som detta skett. Men vi kan anta att dokumentationen i sig kan innebära en
större möjlighet att byta arbetsgivare. Däremot kan vi se att flera deltagare i den större kommunen redan nu har blivit anställda som undersköterskor. Med ny anställningsform kommer
också till viss del nya ansvarsområden, en undersköterska får på vissa håll rätt att göra saker
som ett vårdbiträde inte får, det vill säga de får göra flera arbetsuppgifter på delegation av
sjuksköterskor. Vi skulle kunna säga att processen innebär en ritual i vilken vårdbiträdet lämnar en praktik (som vårdbiträde med de ansvarsområden det innebär) och träder in i en ny.
Vid de studerade enheterna har det inte inneburit några större förändringar i deltagarnas arbetsuppgifter annat än genom vissa nya uppgifter på delegation, men på sikt kanske förändringarna blir större.
I den mindre kommunen var försöksverksamheten dessutom organiserad på ett sätt som kan
stimulera rörlighet. Vi tänker då på att man studerade tillsammans med anställda från andra
enheter inom kommunen, och att studierna var förlagda på olika arbetsplatser. Därmed fick
man lära känna såväl andra personer som andra platser än de man normalt möter i sitt dagliga
arbete, vilket kan vara en nog så viktig faktor för att en individ ska komma över tröskeln att
våga och vilja söka sig till nya arbetsuppgifter och -platser – åtminstone inom den egna kommunens äldreomsorg.

Erfarenhet och lärande
Validering handlar om att kartlägga, bedöma och dokumentera en persons tidigare lärande
oavsett var det har ägt rum. I denna studie har vi analyserat ett projekt där vårdbiträdens tidigare (och nya) lärande har bedömts i relation till omvårdnadsprogrammets kursplaner. Bedömningen har skett i tätt samarbete mellan arbetsplats och utbildningsutförare, där bedömning av tidigare lärande har kombinerats med kompletterande studier. Vårt intresse har bland
annat riktat sig mot att försöka förstå vilken roll det tidigare lärandet tillerkänns i en sådan
kompetensutvecklingsprocess, där gränserna mellan bedömning av tidigare lärande i kombination med nytt lärande är suddiga.
Som vi har illustrerat lyfts det fram att deltagarna i projektet har en mängd erfarenheter med
sig från flera års yrkesverksamhet inom omvårdnadsområdet. Enligt lärarna som utfört valideringen har denna erfarenhet kunnat valideras och tillgodoräknats i relation till olika kursplaner. I vissa fall har hela kurser validerats av då bedömning har skett att deltagarna redan har
kunskaper motsvarande kursplanerna inom de områdena, bland annat grundkursen i omvårdnad. Ett sådant påstående, att deltagarna har mycket erfarenhet som gör att de kan validera
stora delar av kurser innehåller ett antagande om att de har lärt sig något som kan ”bockas
av”. Det finns lärande som har skett som kan valideras och sedan kompletteras med sådant
som behövs för att uppfylla kursplanernas krav (i vissa fall har ingen komplettering behövts).
Vi ifrågasätter inte att detta kan stämma. Däremot menar vi att det kan vara problematiskt att
likställa erfarenheter med lärande, samt att göra en uppdelning i tidigare och nytt lärande.
Gränserna är inte alltid så skarpa, vilket inte minst karaktären av denna kompetensutvecklingsprocess har illustrerat. I detta avsnitt vill vi problematisera relationen mellan begreppen
erfarenhet och lärande, samt relationen mellan tidigare och nytt lärande.
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Erfarenhetens roll i lärandeprocesser kan skilja sig åt beroende på vilken utgångspunkt som
tas. Tennant (1991) lyfter fram fyra sådana utgångspunkter. På den mest grundläggande nivån
kan läraren länka sina undervisningsexempel till deltagarnas tidigare erfarenheter. För det
andra kan läraren koppla undervisningsmoment till deltagarnas nuvarande erfarenhet från
arbete, fritid etc. Ett tredje sätt är att designa lärandesituationer som bidrar till att skapa gemensamma erfarenheter utifrån vilka nytt lärande kan växa fram. Det kan till exempel ske
genom rollspel. För det fjärde kan deltagarnas erfarenheter, deras för-givet-tagna sanningar,
ifrågasättas och destabiliseras för att på så sätt skapa något nytt. Med andra ord kan erfarenheten tillskrivas olika betydelse beroende på vilken utgångspunkt som tas. På ett övergripande
plan kan vi dock säga att alla erfarenheter i sig inte skapar lärande. Att bara erfara något innebär inte att individen skapar en kunskap eller förståelse av erfarenheten som leder till nya eller
reviderade sätt att agera.
Om vi tar det ovan skisserade perspektivet och relaterar till den kompetensutvecklingsprocess
som har analyserats kan vi se att frågan om det tidigare lärandets roll i processen måste breddas till att även inbegripa det ”nya” lärande som uppstår i densamma. Samtidigt kan vi se hur
erfarenheterna i sig inte direkt kan antas ha inneburit ett lärande. Lärande uppstår genom att
reflektera kring sina tidigare erfarenheter. För att konkretisera våra resonemang mer kopplar
vi dem till exempel från försöksverksamheten.
I projektet har en central del i lär- och bedömningsprocessen varit att använda sig av diskussioner och lärande samtal för att gemensamt reflektera kring fallbeskrivningar, samt kring de
erfarenheter som deltagarna själva lyfter fram. Därmed kan samtalet i sig ses som en situation
av lärande där individuella och gemensamma erfarenheter sätts under kritisk granskning och
reflektion. Vad som bedöms i dessa samtal är därmed inte enbart deltagarnas tidigare lärande
utan också deras reflektion kring tidigare erfarenheter samt det lärande som därmed sker under samtalens gång. Med andra ord kan vi här anta att deltagarna har lärt sig något under sina
tidigare år inom omvårdnadssektorn. De har vid olika tillfällen reflekterat över sitt handlande,
individuellt eller i samtal med kollegor. Genom kompetensutvecklingsprocessen bedöms detta
tidigare lärande. Samtidigt sätts erfarenheterna under luppen igen, där reflektion kring dessa
kan innebära att omvärdering av det tidigare lärande sker, med andra ord att nytt lärande sker i
bedömningsprocessen. I bedömningssituationen lyftes således erfarenheter upp, dels genom
deltagarna själva, dels genom att läraren lyfter fram exempelfall som diskuteras. I denna process uppmuntras reflektion hos deltagarna som därmed får chans att reflektera, i vissa fall på
ett djupare plan än tidigare, kring sina erfarenheter. Genom sådan reflektion uppstår i vissa
fall nytt lärande. Med andra ord sker bedömningen i en situation som i sin pedagogiska inramning uppmuntrar till reflektion med den troliga konsekvensen (ibland) av nytt lärande.
Bedömningen begränsar sig därmed inte endast till det tidigare lärandet utan även till lärandet
som sker under bedömningens och kompetensutvecklingsprocessens gång. Låt oss illustrera
med ett exempel.
Vi har i våra resultat lyft fram exemplet med deltagaren som har ändrat sitt beteende i relation
till de boende under nattpassen. Tidigare gick hon in till de boende på natten utan att knacka
på dörren. Sådant handlande såg hon som naturligt. Genom kompetensutvecklingsprocessen
har etikfrågor diskuterats och validerats, där reflektion kring hur deltagarna agerar gentemot
de boende, anhöriga och kollegor har diskuterats. Redan under kompetensutvecklingsprocessens gång har denna deltagare ändrat sitt beteende. Hon började knacka på dörren innan hon
gick in på natten, även om detta kunde väcka de boende. Lägenheten är den boendes privata
sfär som den anställde måste respektera. Exemplet illustrerar hur deltagarens erfarenhet av att
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arbeta på natten och då besöka de boende (utan att knacka), har bearbetats under processens
gång. Genom att tillsammans med andra reflektera över etikfrågor har hon omvärderat sina
grundläggande antaganden om vad som är en privat och inte privat sfär för de boende, en meningsskapande som har lett till nytt handlande. Ett sådant ändrat beteende betyder inte i sig att
hon kvalitativt har gått från ett mindre bra till ett bättre handlande. Det är en fråga som vi inte
kan bedöma. Däremot visar exemplet på ett förändrat beteende baserat på reflektion kring
tidigare erfarenheter.
Vi menar att validering inte kan ses som ett avgränsat bedömningsmoment där endast det tidigare lärandet bedöms. Istället är det en process i vilken tidigare lärande och reflektion kring
tidigare erfarenheter (vilket kan leda till nytt lärande) bedöms. Så även om vi empiriskt kan
styrka att det tidigare lärandet har en central roll i kompetensutvecklingsprocessen (inte minst
jämfört med de ”reguljära” kompetensutvecklingsinsatserna) måste den bilden kompletteras
med det lärande som sker under processens gång. Då menar vi inte enbart det lärande som
sker genom att de studerande ”pluggar” in medicinska begrepp och andra delar som lärarna
anser att de inte har kunskaper inom. Utan vi menar att även de moment som lärarna själva
uppfattar som bedömning av det tidigare lärandet i sig är moment där ”nytt” lärande sker och
bedöms.
Än mer tydlig blir kopplingen mellan tidigare och nytt lärande i de fall där studier och bedömning bygger på att deltagarna ska lösa olika ”case”. Läraren lämnar över till deltagarna att
lösa och redovisa uppgifterna, och i vilken utsträckning redovisningen bygger på tidigare (informellt) lärande eller på studier är bortom lärarens kontroll. Samtidigt uttrycker läraren här
att det kan framgå av redovisningarna om deltagarna främst har byggt på (och kanske lärt av)
sina tidigare erfarenheter eller på kunskap de läst in inom ramen för försöksverksamheten.
Vi kan också se själva reflektionerna kring tidigare erfarenheter som en process vari deltagarna övar sin förmåga till kritiskt tänkande. Enligt Brookfield (1987) består kritiskt tänkande av
fyra delar. För det första handlar det om att identifiera och ifrågasätta grundläggande antaganden. Den andra delen innebär en förståelse för hur de grundläggande antaganden är beroende
av sin kontext. För det tredje försöker den som tänker kritiskt finna alternativ till de grundläggande antagandena och detta leder till den fjärde delen, reflexiv skepticism. Den skeptiske är
en person som inte accepterar förklaringar som hänvisar till ”så här är tingens ordning” eller
”så här har det alltid varit”. Denna person kan dock hänge sig till en idé eller förklaringar som
hänvisar till ”hur saker är”. Men valet att göra så är ett informerat/medvetet val som personen
bestämt ligger närmast verkligheten så som vi uppfattar den. Kritiskt tänkande ses här inte
som en produkt utan en pågående process. I olika situationer upplever vi intuitivt en diskrepans eller oklarhet, något vi agerar i relation till. När vår intuition bekräftas, förkastas eller
förändras omdefinierar vi våra uppfattningar som i sin tur ligger till grund för nya sätt att agera, och så vidare.
Kopplar vi resonemanget om kritiskt tänkande till kompetensutvecklingsprocessen kan vi se
hur de lärande samtalen och gruppvalideringen bidrar till en process där kritiskt tänkande
uppmuntras och utvecklas. Genom fallbeskrivningar får deltagarna reflektera och diskutera
kring vilka handlingsalternativ som är de bästa. I en sådan process tvingas deltagaren att ifrågasätta de förklaringar som denne tidigare kan ha haft (där förklaring av vissa saker i yrkespraktiken till exempel hänvisas till att ”så är det eftersom läkaren sagt så”). Genom processen
skall deltagaren finna sina egna förklaringar till att saker är på vissa sätt, vilket i och för sig
kanske (och troligtvis ofta) sammanfaller med det läkaren sagt. Ett annat exempel är de deltagare som börjat ifrågasätta sina chefer, vilket skulle kunna ses som ett uttryck för kritiskt tän-
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kande som tidigare inte utövades. Naturligtvis kan vi inte hävda att det i alla situationer leder
till utveckling av kritiskt tänkande. Däremot har vi i resultatkapitlet illustrerat hur flera deltagare har börjat ifrågasätta tidigare uppfattningar om sin yrkespraktik.

Teorier om lärande
Som vi har sett i studien är gruppsamtal en central arbetsform. Genom samtal bedöms i vissa
fall de studerandes kunskaper (kombinerat med andra examinationsformer), samtidigt som de
uppmuntras att reflektera över sin yrkespraktik och sina erfarenheter. I andra samtal ligger
fokus främst på lärandet. Dessutom är en stark ambition, som till viss del också tar sig uttryck
i praktiken, att processen är tätt kopplad till arbetsplatsen där erfarenheterna och kunskaperna
har skapats. Mer brett har vi också pekat på att kompetensutvecklingsprocessen är designad
på ett sätt som ligger nära ”klassiska” vuxenpedagogiska ideal där erfarenheten hos deltagarna
är centrala både i designen av processen och i relation till bedömningen. Kopplar vi en sådan
design till teorier om lärande kan vi se hur ett sociokulturellt perspektiv (se t.ex. Säljö 2000)
på lärande tycks ha en stark position i betydelsen att gruppen och sammanhanget där lärandet
äger rum är centralt. Fokus ligger på den enskilde individens lärande som har uppstått i yrket,
men detta är tätt kopplat till det sammanhang vari kunskapen har uppstått samt i relation till
andra som befinner sig i samma praktik.
Som perspektivgivande bild kan vi ta de valideringsmodeller som bygger på modulsystem,
där bland annat behaviorismen gör sig gällande. I till exempel Storbritannien används så kallade National Vocational Qualifications (NVQs) för att bedöma yrkeskompetens. Deltagaren
ska där genomgå ett antal moduler med olika kunskapsinnehåll där varje modul har ett antal
konkreta mål uppsatta. Här finns vissa behavioristiska undertoner där det yttre beteende iakttas. Deltagaren genomför olika moment som ”bockas” av. En annan situation där behaviorismen gör sig gällande är i bedömningstänkandet. Genom att den studerande vet att en viss prestation innebär en viss belöning (genom till exempel betyg) kommer denna kanske att göra en
större insats för att nå en bra belöning. Belöningen genom betyg har också behavioristiska
undertoner (Andersson & Fejes 2005).

Validering som modeord?
I den studerade processen har vårt intresse riktat sig mot validering och hur den tar sig uttryck
som en integrerad del i en kompetensutvecklingsinsats. Som begrepp är validering relativt
nytt. I dokument kring kompetensstegen används begreppet, liksom av lärare och till viss del
av cheferna i vår studie. Men vid våra intervjuer med deltagare och med några av handledarna
användes inte begreppet validering innan vi förde in det i diskussionen. Flera av deltagarna
talade om processen som att de gick i skolan. Frågan vi här vill lyfta till diskussion är om validering som begrepp mer kan ses som ett modeord som egentligen representerar fenomen
som inte är nya?
Vi har visat på hur försöksverksamheten kan sägas leva upp till vissa vuxenpedagogiska ideal
som fanns långt innan vi i Sverige började tala om validering, och företeelser som motsvarar
det vi i dag kallar för validering har funnits långt tidigare i vårt land (jämför Andersson &
Fejes 2005). På så sätt kan validering sägas vara ett modeord. Samtidigt behöver det inte vara
fel att ett begrepp introduceras, då det innebär att vi får ord för att tala om en viss företeelse
på nya sätt. (Om sedan begreppet validering är det bästa svenska ordet i detta sammanhang är
en annan sak.) Det viktiga är snarast vad som faktiskt innefattas i olika begrepp. När det gäller
validering handlar det bland annat om ifall vi menar Validering (med stort V, som en särskild
separat aktivitet), eller validering (med litet v, som en integrerad del i pedagogiska processer),
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eller både och. Vad vi använder för begrepp, och vad vi menar med dem, kan även få konsekvenser i praktiken.
Att tala om Validering ”med stort V” kan å ena sidan betyda att vi skapar särskilda arrangemang, aktiviteter och institutioner med ansvar för att validera kunskap och kompetens. Detta
kan ge ökade möjligheter att innefatta nya aspekter av kompetenser i det som bedöms och
valideras, jämfört med vad som traditionellt bedöms i utbildningssammanhang, liksom möjligheter att utforma utbildningar som bygger vidare på vad som redan ”validerats av”. Validering blir i det senare fallet en ”länk” i vuxenutbildningens infrastrukturkedja av vägledning –
validering – flexibel utbildning, i enlighet med vad som formulerats som önskvärt från statens
sida (Utbildningsdepartementet 2003). Att tala och tänka i termer av validering ”med litet v”
kan å andra sidan få konsekvenser som liknar det vi identifierat i denna studie. Man kan då
(även) se validering som en ”kardel” som är inflätad i ett rep (snarare än som en länk i en kedja) som integrerar tidigare lärande, nytt lärande och validering/bedömning (jämför Andersson
2007). Vi har sett hur detta leder till positiva upplevelser och effekter för individen, vilket
bland annat är relaterat till att man i enlighet med ”vuxenpedagogiska ideal” verkligen identifierar och utgår från de tidigare erfarenheter och kunskaper som alla människor bär med sig.
Dock ska man vara medveten om att detta sannolikt sker på systemets villkor, om det är så att
man befinner sig i ett utbildningssammanhang där vissa kunskapsmål och betygskriterier är
förutbestämda och finns att hålla sig till.

En integrerad modell för validering
Slutligen vill vi peka på hur de erfarenheter och analyser som rapporterats här kan bli underlag för utveckling av integrerade modeller för validering. Den modell som de studerade satsningarna arbetat med bygger till stor del på att deltagarnas befintliga yrkeskompetens tas tillvara på olika sätt i bedömnings- och lärprocessen. De resultat vi lyft fram kan användas och
utvecklas i olika utbildnings- och kompetensutvecklingssammanhang, framför allt när deltagarna har omfattande erfarenhet och kompetens, men ändå inte tillräcklig kompetens för att
hela moment eller kurser ska kunna ”valideras av” utan kompletterande studier. Vi kan identifiera följande huvudsakliga drag i en sådan integrerad modell, utifrån verksamheten i de två
kommuner vi studerat.
En inledande systematisk kartläggning av erfarenheter, kunskaper och tidigare utbildning lägger grunden för den fortsatta processen. Genomgångna kurser kan om möjligt tillgodoräknas,
och där kunskaperna i övrigt är tillräckligt omfattande kan dessa också tillgodoräknas. Kännedom om deltagarnas erfarenheter och kunskaper ger också en generell grund att stå på för
att utforma en lärprocess som bygger på deras behov.
Studieformer som lyfter fram och tar vara på deltagarnas erfarenheter och kunskaper gör det
möjligt att komma så långt som möjligt i den fortsatta lärprocessen, och gör också att den nya
kunskap som utvecklas blir djupare och mer relevant för deltagarna än om en sådan utgångspunkt inte tas. Att i någon utsträckning leva upp till dessa ”vuxenpedagogiska ideal” har dessutom visat sig ge andra positiva upplevda effekter när det gäller exempelvis självförtroende. I
denna studie är det framför allt de lärande samtalen som exemplifierar en sådan studieform.
Att lärprocessen kopplas tydligt till arbetet och arbetsplatsen ökar förutsättningen för att erfarenheter och kunskaper från denna tas tillvara. Kopplingen till den egna arbetsplatsen samt
mötet med kollegor från och på andra arbetsplatser kan dessutom ge ytterligare effekter på
organisationsnivå, i termer av intresse för kompetensutveckling, rörlighet, nya former för lärande i arbetet etc.
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Bedömningsformer som ger utrymme för att redovisa kunskaper som utvecklats på olika sätt
och i olika sammanhang verkar öka effektiviteten i kompetensutvecklingen. Detta handlar
dels om att man verkligen tar vara på tidigare lärande, dels att bedömningsprocessen i sig
samtidigt blir en lärprocess. En förutsättning för detta torde vara att bedömningen ger utrymme för att olika sätt att uttrycka sina kunskaper accepteras, i relation till de mål och kriterier
som bedömningen utgår från. Det kan handla om bedömningar som tar utgångspunkt i såväl
samtal som skriftliga och praktiska uppgifter, vilka på olika sätt ger utrymme för olika individer att uttrycka sina kunskaper.
Om utgångspunkten är att forma en effektiv lärprocess som ger erkännande åt all relevant
kunskap, oberoende av var, när och hur lärandet ägt rum, blir det centrala inte att fråga sig vad
i processen som är validering. Det centrala blir i stället att skapa former för studier som tar
vara och bygger på tidigare lärande, och former för bedömning som dels synliggör det som
lärts utanför utbildningen, dels fungerar som lärtillfällen i sig.
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Bilaga 1 – Intervjuguide för enhetschefer
1. Verksamhet
Vad för verksamhet bedriver ni?
Olika delar av verksamheten
Omfattning
Antal anställda/boende/patienter
Utbildningsanordnare: Antal studerande – gy, vux etc
Ledningsstruktur
Hur ser ledningsstrukturen ut?
Vem beslutar om vad
Vilka mötesformer
2. Kompetensutveckling
På vilket sätt tar ni tillvara era anställdas kompetens i relation till er verksamhet?
Hur ser ni på kompetensutveckling?
Vad är kompetensutveckling
Hur arbetar ni med kompetensutveckling
Vad för kompetensutveckling
Vem deltar/vem får delta/vem beslutar om vem som får delta
För utbildningsanordnarna handlar frågorna inom detta område om hur de tar tillvara befintlig
kompetens inom sina utbildningar etc.!
3. Kompetensstegen/Validering
Vad för verksamhet bedriver ni inom ramen för kompetensstegen?
Vad är validering för dig?
Gör ni något som skulle kunna kallas validering, men som i dag kallar något annat?
Hur arbetar ni med validering/kompetensinventering?
På arbetsplatsen
I relation till andra aktörer såsom andra utförare, utbildningsanordnare, kommunen
Hur ska ni jobba framöver/tidsplan
Vilken är den centrala/mindre centrala yrkeskompetensen på er arbetsplats?
Vilken kompetens kan valideras?
Någon kompetens som inte går, eller är svår, att validera?
4. Nytta, effekter och framtid
Vilken nytta ser du med att ni genomför validering?
hur påverkar det organisationen
hur påverkar det de anställda
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hur påverkar det ledningen
Har arbetet med kompetensstegen hittills förändrat din syn på kompetensinventering/validering?
Har erat arbete med validering haft några effekter så här långt?
På organisationen
På individer
Ser du några möjliga framtida effekter?
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Bilaga 2 – Intervjuguide för handledare
1. Handledarens bakgrund
Vad arbetar du med?
Bakgrund? (vad har du arbetat med tidigare, utbildning etc.)
Arbetsuppgifter
Hur ser en arbetsdag ut?
Vad behöver man kunna för att jobba med det du gör?
Hur lär man sig det arbete som du utför?
2. Kompetensutveckling
På vilket sätt tas din kompetens tillvara på arbetsplatsen?
Sker det någon kompetensutveckling på din arbetsplats? (Vad, hur ofta?)
Vad blir effekten av kompetensutvecklingen (vad leder det till)?
Om man är intresserad av kompetensutveckling inom något, hur gör du då?
Vem bestämmer om kompetensutveckling (vad, vem, hur ofta)? Hur går det till?
3. Kompetensstegen/Validering
Vad är kompetensstegen för något?
Vad är validering för något?
Hur kom det sig att du blev handledare?
Vad var kraven på dig för att bli handledare?
Får du något stöd i din roll som handledare?
Vad gör du i kompetensstegen? Hur går det till?
Vad är din roll i relation till läraren?
Vad för kunskap/kompetens valideras?
Gör du någon bedömning? Om, på vilket sätt?
Är det någon kunskap/kompetens som är svår att validera? Varför?
Är kompetensstegen något annat är ”normal” kompetensutveckling? Om, på vilket
sätt?
Är kompetensstegen något annat är reguljär utbildning? Om, på vilket sätt?
4. Effekter
Vad hoppas du på att detta leder till för dig personligen?
Vad leder det till för deltagarna?
Vad leder det till för organisationen?
Vad har valideringsarbetet inom kompetensstegen lett till hittills?
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Bilaga 3 – Intervjuguide för deltagare
1. Deltagarnas bakgrund
Vad arbetar ni med?
Bakgrund? (vad har ni arbetat med tidigare, utbildning etc.)
Arbetsuppgifter
Hur ser en arbetsdag ut?
Vad behöver man kunna för att jobba med det ni gör?
Hur lär man sig det arbete som ni utför?
2. Kompetensutveckling
På vilket sätt tas er kompetens tillvara på arbetsplatsen?
Sker det någon kompetensutveckling på er arbetsplats? (Vad, hur ofta?)
Vad blir effekten av kompetensutvecklingen (vad leder det till)?
Om man är intresserad av kompetensutveckling inom något, hur gör ni då?
Vem bestämmer om kompetensutveckling (vad, vem, hur ofta)? Hur går det till?
3. Kompetensstegen/Validering
Vad är kompetensstegen för något?
Vad är validering för något?
Hur kom det sig att ni deltar i validering?
Vad gör ni i kompetensstegen? Hur går det till?
Vad har läraren respektive handledaren för roll?
Vad för kunskap/kompetens valideras?
Är det någon kunskap/kompetens som är svår att validera? Varför?
Är kompetensstegen något annat är ”normal” kompetensutveckling? Om, på vilket
sätt?
Är kompetensstegen något annat är reguljär utbildning? Om, på vilket sätt?
4. Effekter
Vad hoppas ni på att detta leder till för er personligen?
Vad leder det till för organisationen?
Vad har valideringsarbetet inom kompetensstegen lett till hittills?
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Bilaga 4 – Intervjuguide för lärare
1. Verksamhet
Vad för verksamhet bedriver ni?
Olika delar av verksamheten
Omfattning
Antal studerande – gy, vux etc
Hur ser ledningsstrukturen ut?
Vem beslutar om vad i relation till Kompetensstegen?
Vilken är din roll i organisationen?
2. Kompetensutveckling
På vilka sätt tar ni tillvara befintlig kompetens i era utbildningar etc.?
3. Kompetensstegen/Validering
Vad för verksamhet bedriver ni inom ramen för kompetensstegen?
Vad är validering för dig?
Gör ni något som skulle kunna kallas validering, men som ni i dag kallar något annat?
Hur arbetar ni med validering/kompetensinventering?
På arbetsplatsen
I relation till andra aktörer såsom andra utförare, utbildningsanordnare, kommunen
Hur ska ni jobba framöver/tidsplan
Vilken är den centrala/mindre centrala yrkeskompetensen inom ert område?
Vilken kompetens kan valideras?
Någon kompetens som inte går, eller är svår, att validera?
Skillnader mellan Kompetensstegen och ordinarie verksamhet?
Skillnader mellan Kompetensstegen och vanlig kompetensutveckling på arbetsplatserna?
4. Nytta, effekter och framtid
Vilken nytta ser du med Kompetensstegen och med att ni genomför validering?
hur påverkar det organisationen
hur påverkar det de anställda
hur påverkar det ledningen
hur påverkar det utbildningen
Har arbetet med kompetensstegen hittills förändrat din syn på kompetensinventering/validering?
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Har ert arbete med validering haft några effekter så här långt?
På organisationen
På arbetsplatserna
På individer
På utbildningen
Ser du några möjliga framtida effekter?
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Bilaga 5 – Intervjuguide för uppföljande intervjuer
1. När du ser tillbaka på ditt deltagande i testverksamheten, vad var bra och vad var
mindre bra?
2. Vad lärde du dig/deltagarna sig genom ditt/sitt deltagande?
3. Har du/de anställda ändrat sätt för hur du/de handlar i olika situationer i ditt/sitt arbete?
4. Har relationen mellan dig/deltagarna och de övriga anställda förändrats? Handlar ni/de
annorlunda? Diskuterar ni/de på andra sätt än förut?
5. Handlar du/de anställda annorlunda i relation till de boende och anhöriga?
6. Har ditt och dina kollegors/de anställdas deltagande i testverksamheten lett till en kvalitetshöjning i er egen verksamhet/organisation?
7. Har du/de anställda fått nya arbetsuppgifter efter ditt/sitt deltagande?
8. Något annat du vill tillägga?
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