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Valideringsdelegationens slutrapport Mot en nationell struktur 
 
LO har fått möjligheten att lämna synpunkter på Valideringsdelegationens 
slutrapport och vill framföra följande. 
 
Rapporten i sig är svårtillgänglig och det är svårt att få en sammanhängande 
bild av delegationens arbete. Relationen mellan de förslag som delegationen 
lägger och vilka utgångspunkter som de kan härledas till i rapporten är vag 
och oklar. På grund av svårigheterna att få en sammanhängande överblick 
av hur den nationella strukturen är tänkt att utformas, lämnar LO sitt svar 
utifrån några för organisationen viktiga principiella ståndpunkter. 
 
LO anser att validering är ett viktigt utvecklingsområde. Det kan ge 
flyktingar och invandrare möjlighet att komma in på en reguljär arbets-
marknad, det kan underlätta rörligheten på arbetsmarknaden och det kan 
vara samhällsekonomiskt lönsamt genom att individen inte deltar i utbild-
ningar för att studera något man redan kan. En viktig aspekt i detta 
sammanhang är att mycket skulle vara vunnet om individen kunde få ett 
kompetensbevis av arbetsgivaren som beskrev den kompetens och det 
kunnande som utvecklats under anställningen. Validering i efterhand kan 
aldrig bli lika rättvisande som ett dokument som formulerats i det samman-
hang som kunnandet utvecklats. Då detta förfarande inte är särskilt vanligt 
förekommande måste valideringens ställning och omfattning stärkas. 
 
Det framgår av rapporten att mycket utvecklingsarbete återstår, inte minst 
för att få tillstånd en struktur och verksamhet som har legitimitet, hög 
tillgänglighet och är långsiktigt hållbar. Detta är enligt LOs mening funda-
mentala egenskaper om validering ska ha något mervärde för individen 
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och fylla den funktion för utbildning och arbetsmarknad som är dess 
potential. 
 
Valideringsdelegationen föreslår att ansvaret för den fortsatta utvecklingen 
ska ske inom ramen för Utbildningsdepartementets ansvarsområden, samt 
att det fortsatta utvecklingsarbetet ska utföras av en av departementets 
myndigheter inom området. LO delar den uppfattningen av flera skäl. 
 
Gymnasieutredningen som nu har lagt sina förslag betonar parternas roll och 
ansvar när det gäller de yrkesinriktade programmen. Tillkomsten av både 
nationellt utbildningsråd och nationella programråd kommer att få ett be-
tydande inflytande på utbildningarnas inriktning och innehåll. En yrkes-
utbildning med tydlig yrkesidentitet och arbetslivsrelevans formad av 
branschens parter, är en förutsättning för att gymnasieeleverna ska efter-
frågas av branschen efter examen. Det är därför naturligt att dessa krav på 
kunskaper och kompetenser finns som branschens underlag för validering. 
 
Till detta kommer förslaget om en Yrkeshögskola. Yrkeshögskolan ska 
möta särskilda behov av kvalifikationer och kompetenser på arbetsmark-
naden. Denna eftergymnasiala utbildning ska till viss del tjäna som påbygg-
nadsutbildning åt de yrkesinriktade gymnasieprogrammen. Utformningen av 
utbildningarna och innehållet ska arbetslivet ha ett avgörande inflytande på. 
Det blir även här viktigt att dessa krav på kunskaper och kompetenser 
speglas i branschens underlag för validering. 
 
Valideringsdelegationen föreslår att en myndighet ska ansvara för det fort-
satta utvecklingsarbetet, implementering av valideringsmetoder, stöd och 
kvalitetssäkring. Myndigheten ska också främja aktiv medverkan av arbets-
marknadens parter och branschorganisationerna i detta arbete. Detta är en 
viktig aspekt då skolkulturen i för stor utsträckning fått fungera som norm i 
valideringsarbetet. LO är i princip positiv till förslaget och menar att det är 
bra om struktur och metodutveckling sker nationellt. Det finns dock en del 
samband med den nya gymnasieskolan och den föreslagna Yrkeshög-skolan 
som måste klargöras. LO ser det som självklart att kunskaps- och kompe-
tensinnehållet i ett yrke måste uttryckas av branschens parter och utgöra det 
valideringen speglas emot samt utgöra grunden för utvecklingen av yrkes-
utbildningen på olika nivåer.  
 
LO anser det viktigt att ha en nationell struktur oavsett om det avser vali-
dering i det formella utbildningssystemet eller om det gäller validering inom 
bransch eller yrkesområden. Denna nationella struktur måste ha till uppgift 
att skapa legitimitet i valideringsresultaten, dvs. att individ och avnämare 
känner trygghet i att dokumentationen tagits fram på ett rättssäkert och 
kvalitetssäkrat sätt. 
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Det finns dock ett resurs- och rationalitetsproblem om det i reformförslagen 
menas att partssamverkan ska ske separat och i de tre ovan beskrivna 
sammanhangen. Samordningen av utvecklingsarbetet med de yrkesinriktade 
programmen i gymnasieskolan, den eftergymnasiala Yrkeshögskolan och 
valideringsarbetet måste på något sätt säkerställas. 
 
LO anser med utgångspunkt i ovanstående resonemang att de föreslagna 
nationella programråden inom gymnasieskolan får i uppdrag att samverka 
med Yrkeshögskolan samt den myndighet regeringen utser att ansvara för 
den fortsatta utvecklingen av valideringssystemet. Branschens arbete med 
utveckling av validering bör erhålla både metodstöd och finansiering under 
utvecklingsfasen. 
 
 
 
Med hälsning 
Landsorganisationen i Sverige 
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