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Abstract 
Pilotprojektet Aktionslärande validering, ALV, var ett samverkansprojekt mellan Högskolan i 
Borås, Borås Stad, Göteborgs Stad, Lerums kommun, Centrum för Aktionslärande och 
Valideringscentrum i Göteborg. Projektet syftade till att hitta former för att synliggöra och 
tillgodoräkna icke formell handlingskompetens hos barnskötare inom de deltagande 
kommunerna.  Pilotprojektet syftade också till att göra arbetsplatsen aktionslärande. Lärandet 
förväntades ske på såväl individ som grupp- och organisationsnivå. Projektet förväntades leda 
till att en aktionslärande organisation skapades, vilket innebär att den är rustad för att kunna 
lära nytt och hantera förändringar. Aktionslärande enligt R W Revans teorier1 om Action 
Learning var det förhållningssätt eller lärfilosofi som utgjorde basen i projektets lärprocesser 
och validering var metoden som tillämpades för att synliggöra handlingskompetens.  

Pilotprojektet innebar att fyra lärgrupper med vardera sju barnskötare bildades i Borås, 
Göteborg (två grupper) och Lerum. Målet var att dessa barnskötare skulle examineras som 
lärare med inriktning mot förskola och förskoleklass efter validering och studier i form av 
aktionslärande. Målsättningen var också att, genom ett sådant arbetssätt, skapa en ny 
utbildningsväg till lärare med inriktning mot förskola och förskoleklass, där grunden skulle 
bestå av gedigen praktisk erfarenhet. Den befintliga handlingskompetensen skulle synliggöras 
genom validering, som kompletteras med aktionslärande. Projektet innebar således att man 
både synliggjorde och ökade kompetensen och därmed också kvaliteten i förskolan. 

ALV kan beskrivas i tre faser, som i genomförandet går in i varandra.                                                                

Fas 1:  Lära att lära i vardagsverkligheten - utbildning och utövande av aktionslärande. 

Fas 2:  Valideringsfasen. Det aktionslärande arbetet i lärgruppen och tillsammans med 
valideringshandledaren pågår kontinuerligt. I inledningen av fasen ingår en valideringsperiod 
då studenten byter arbetsplats med varandra. I bytet synliggörs studentens kunskap och 
kompetens samt behov av fortsatt lärande. 

Fas 3:  Examinationsfasen. Studenten blir examinerad till lärare med inriktning mot förskola 
och förskoleklass när hon/han uppnått den kompetens/utbildningsnivå som krävs. 
Arbetsplatsen fortsätter att fungera som en aktionslärande arena. 

Pilotprojektet avsåg att ge möjlighet att utforska och lära mer om arbetsplatsen som arena för 
lärande och utveckling. Det skulle också ge möjlighet att finna former för att synliggöra icke 
formell och informell kompetens, vilket förväntades få stor betydelse för 
kompetensförsörjning och lärande i framtiden. 

Helhetsansatsen i pilotprojektet kan anses vara systemförändrande, dvs. att inblandade 
studenter var medskapande. Organisationer och institutioner som ingått var öppna för eget 
lärande och förändring. En förväntad bieffekt var att traditionella utbildningsformer skulle 
ersättas med att lära med och av varandra i förhållande till verklighetens erfarenheter och 
dilemman, individuell kunskapsinhämtning skulle ersättas med lärande som en kollektiv och 
sociokulturell samarbetsprocess. Akademiska system som skapar djup och specialisering 
utmanades av bredd och ökad generalisering. 

ALV-projektet pågick från sommaren 2005 till sommaren 2007. Då projektet avslutades hade 
tjugofyra studenter av tjugoåtta tagit ut sin lärarexamen. Övriga fyra har fortsatt sina studier 
under hösten 2007 och i dagsläget återstår endast en som inte avlagt examen.  

                                                 
1 Revans 1982 
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Inledning  
Förskolan står inför ett stort framtida rekryteringsbehov av personal – lärare i förskolan. 
Regeringen framhöll i budgetpropositionen för 20052 att det krävs ytterligare åtgärder för att 
motverka allvarliga bristsituationer vilket har förstärkts i senare styrdokument. Det ansågs 
nödvändigt att lärosätena i ökad utsträckning samarbetar kring specialiseringar och 
profileringar av lärarutbildningen för att tillgodose arbetsmarknadens behov. För att 
säkerställa att ett tillräckligt stort antal studenter väljer inriktning mot tidigare år föreslogs bl a 
ett tydligt alternativ med inriktning mot förskola/förskoleklass. Högskolan i Borås valde att 
redan vid starten av den förnyade lärarutbildningen 2001 erbjuda en inriktning med namn 
Förskolan - grunden till lärandet. 

En utvecklad syn på tillgodoräknande, bedömning av reell kompetens och 
vidareutbildningsmöjligheter kan vara bidragande åtgärder till att öka tillgången på utbildade 
lärare i förskolan och till att stimulera rekryteringen. Barnskötare och andra med 
förskolepedagogisk kompetens bör ges möjligheter att nå en lärarexamen på kortare tid än 
genom att delta i ordinarie program på så sätt att deras kunskaper och yrkeserfarenheter tas 
väl tillvara (a.a.). Tidigare har högskolorna kunnat göra en generell validering för 
tillgodoräknande för barnskötare. Vid Högskolan i Borås har det varit möjligt att 
tillgodoräkna 30 poäng (45hp) för barnskötare med barnskötarexamen samt 5 års 
yrkeserfarenhet, men denna möjlighet togs bort 2003, då förordningen om reell kompetens 
skrevs in som en individuell möjlighet till bedömning för tillträde eller tillgodoräknande. 

För att undersöka om det gick att genomföra en arbetsplatsbaserad utbildning på högskolenivå 
med en kombination av aktionslärande och validering genomfördes ett projekt kallat 
Aktionslärande validering, ALV, med start hösten 2005 och avslutning under hösten 2007.  

Förskolan valdes ut som fokuserad verksamhet, då bristen på lärare i förskolan i regionen var 
stor. Projektet syftade till att hitta former för att synliggöra och tillgodoräkna icke formell 
handlingskompetens hos barnskötare.  Pilotprojektet syftade också till att göra barnskötarens 
arbetsplats aktionslärande. Det handlade om en ”dubbel ambition”. Dels skulle tjugoåtta 
barnskötare med gedigen praktisk erfarenhet i förskola utbildas till lärare med inriktning mot 
förskola och förskoleklass, dels var ambitionen att skapa lärande arbetsplatser. 

Bakgrund 
Ursprungsidén till utvecklingsprojektet föddes då förvaltningschef och utvecklingsledare i 
Lerums kommun funderade över hur de skulle kunna få fler utbildade förskollärare i 
verksamheten. De hade redan tidigare börjat implementera aktionslärande i dåvarande Barn -  
och ungdomsförvaltningen och fick idén att sammanföra aktionslärandet med validering som 
metod. Kontakter togs med dåvarande Valideringscentrum i Göteborgregionen (nuvarande 
Meritea AB) och nätverket Centrum för Aktionslärande i Sverige, CFAL. 

Det visade sig då att en dialog mellan Högskolan i Borås ledning och Centrum för 
Aktionslärande redan inletts. Det tänkta samarbetet hade till syfte att främja ett aktionslärande 
förhållningssätt vilket ansågs gynnsamt för högskolans professionsinriktade profil. Dialogen 
handlade om att pröva aktionslärande vid utbildning och kompetensutveckling på 
högskolenivå. Idén med en kombination av aktionslärande och validering föll i god jord i de 
fortsatta samtalen med representanter för högskolan. Två utbildningsområden föreslogs som 
lämpliga för ett test, förskollärarutbildning och sjuksköterskeutbildning. Lärarutbildningen 
                                                 
2 Budget prop. 2004/05; 1 
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med inriktning mot förskola och förskoleklass valdes, eftersom lärarutbildningen redan hade 
erfarenhet av att validera barnskötare sedan flera år tillbaka.   

Tre intresserade kommuner, Borås, Göteborg och Lerum, valde att vara med i 
utvecklingsprojektet. Ett partnerskap bildades mellan dessa tre kommuner och Högskolan i 
Borås, Centrum för Aktionslärande samt Valideringscentrum i Göteborgregionen. För att 
klara uppdraget var det viktigt att partnerskapet bestod av aktörer med olika kompetenser. Ett 
fungerande samarbete var också en förutsättning för att lyckas. Styrgrupp, projektgrupp, 
arbetsgrupp samt projektledare utsågs. En projektplan arbetades fram och kontrakt 
formulerades för partnerskapet. Fyra lärare från lärarutbildningen med gedigen kompetens 
från undervisning i förskollärarinriktningen engagerades och en projektsamordnare fick 
uppdraget från högskolans ledning att ansvara för projektets genomförande. 

Högskolan i Borås professionsprofil, Bolognaprocessen med fokus på målbeskrivningar i 
form av Learning outcomes3 och en kompetens med både bredd och spets i partnerskapet 
gjorde att aktörerna trodde starkt på satsningen. Högskolans behov av att värdera reell 
kompetens är tydligt uttalat i lärosätets ansökan om universitetsstatus:  

Att utveckla begrepp, analysinstrument samt valideringsverktyg för kunskaper som uppstått i 
yrkespraktiken hör till professionslärosätets grundläggande uppgifter. 4 

Tanken var att utbilda tjugoåtta barnskötare, fjorton från Göteborg och sju från vardera Borås 
och Lerum, och samtidigt skapa lärande vid deras arbetsplatser. Barnskötarna skulle arbeta på 
sina ordinarie arbetsplatser fyra dagar i veckan och i sina lärgrupper eller med lärande på 
högskolan en dag i veckan. Den dag för lärande som passade bäst in utifrån verksamhetens 
behov var fredagen. 

Projektets syfte 
Det tvååriga projektets övergripande syfte var att främja lärande och utveckling för att därmed 
höja kvaliteten i förskolan. Det förväntades ske genom att de deltagande barnskötarna genom 
bedömning och validering av redan förvärvad kunskap och handlingskompetens samt 
förvärvande av ny kunskap med stöd av aktionslärande processer kunde erlägga examen som 
lärare i förskolan och förskoleklass. Kvaliteten förväntades också höjas genom att 
aktionslärande skulle tillämpas som metod för kompetensutveckling i de befintliga 
arbetslagen och på hela arbetsplatsen. På detta sätt skulle också en möjlig alternativ 
utbildningsväg synliggöras.  

Projektet syftade till: 

• aktionslärande validering i vilken medarbetares handlingskompetens värderas som bas 
för fortsatt arbetsplatsbaserat lärande vilket förväntas leda till yrkesexaminering 

• ständigt aktionslärande arbetsplatser där erfarenhetsbaserad yrkeskompetens 
synliggörs och uppvärderas 

• jämställdhet mellan yrkesgrupper, personer, personlighet och kön. 

• en systemförändring, sett i ett helhetsperspektiv, avseende utbildningsinstitutionernas 
förmåga att medverka till praxisnära lärande kopplat till arbetsplatsernas 
vardagsverklighet och de anställdas erfarenhetsbaserade kompetenser. 

• förändring av system för kompetensutveckling och utbildning av vuxna. 
                                                 
3 The Bologna Declaration of 19 June 1999. Joint declaration of the 
European Ministers of Education 
4 Högskolan i Borås universitetsansökan, 2005  
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• att utveckla medverkande organisationers aktörsberedskap i förhållande till allt 
snabbare och avgörande förändringar i organisationernas omvärld.5 

Syftet innebar att ge högskolan möjlighet att utforska och lära mer om användandet av 
arbetsplatsen som lärarena. Det innebar också en möjlighet att finna former för att synliggöra 
ickeformellt och informellt lärande6, vilket skulle kunna få stor betydelse för 
kompetensförsörjning och lärande i framtiden.  

Aktionslärande 
Principer för aktionslärande utvecklades av Professor R.W. Revans7  som en modell för 
vuxenlärande i kolgruvorna i Wales och England på 1940-talet. Enligt Marquanardt och 
Waddill (2004) standardiserade han inte modellen, men många efterföljare har utvecklat 
metoder och modeller vilka har fångat grunden och även kritiska moment, som har gjort 
aktionslärandet lyckosamt i hundratals organisationer internationellt. Professor David Botham 
och professor John Morris har på senare år vidareutveckla modellen i den s.k.Learning 
Triangle8. 

The Learning Triangle 

 
The Learning Triangle 

       Professor David Botham 

       Professor John Morris 

Work – Arbetet som lärande arena 
Denna sida på triangeln symboliserar hur lärande till lärande sker med utgångspunkt från de 
möjligheter och problem som faktiskt finns på arbetsplatsen. Arbetsplatsen utgör en lärande 
arena där lärandet sker i det vardagliga arbetet. Vinkeln symboliserar också, att lärande sker 
på individ-, grupp- och organisationsnivå.  

Set – Klimat och lärande strukturer 
Ett lärande klimat med lärande strukturer är en förutsättning för möjligheten att lösa olika 
problem inom organisationen. Lärandet är alltså sociokulturellt vilket kräver interaktion. Vi 
lär av och med varandra relaterat till verkliga problem och den lilla gruppen i olika former är 
en viktig del i lärande och utveckling hos individen, i gruppen och inom organisationen. 

                                                 
5 Projektplan Aktionslärande validering, 2005 
6 Strukturerat och oorganiserat lärande till skillnad från det formella lärandet=organiserat lärande SOU 2001:78  
7 Revans 1982 
8 Projektplan Aktionslärande validering, 2005 
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Strukturering av kunskapande (Information) 
Utveckling med hjälp av aktionslärande bygger på lärstyrda processer som skapar lärstyrd 
handling. Olika erfarenheter från arbetets sammanhang synliggör ett gap mellan reell 
kompetens och önskvärd kompetens. Här motiveras insatser för kompetensutveckling och 
kunskapande i syfte att erövra ny kompetens som står i relation till de krav som skapade 
obalanserna. Resultatet är ett undersökande kunskapande mönster som innefattar såväl 
skapandet av ny kunskap som utforskning av befintlig kunskap. Lärprocessen skapar stegvis 
ökad insikt och förståelse vilka är drivkraft för fortsatt utveckling och lärandet – lärstyrd 
handling. Deltagarnas lärprocess skapar nya lärprocesser och en vilja att öka sin kunskap. Det 
kan ske genom olika undersökande eller utforskande aktiviteter som t.ex. experiment, men 
också att t.ex. läsa en bok och förhålla sig till vad boken ger för upplevelser och lärdomar. Det 
kan ske genom eget experimenterande. Det kan ske genom att stegvis förändra praxis och 
studera effekter, resultat och lärande. 

Lära att lära – Aktörernas medvetenhet (Monitoring) 
Varje deltagare i en grupp arbetar med sitt lärande i relation till verkliga situationer och 
dilemman. De enskildas och gruppers aktionsberedskap att agera i en föränderlig omvärld och 
lära av det bör utvecklas. Graden av medvetenhet och närvaro i arbetsvardagen ska öka. Nya 
ansatser i praktiken kan skapa nya situationer i vilka alla inblandade blir betydligt mer 
observanta på lärandet i vardagen än man varit tidigare. Man har lärt sig att lära att göra.  

Weinstein (1995), beskriver aktionslärandet som att göra något eller uppträda annorlunda, att 
använda en ny kunskap eller tänka annorlunda och få nya värderingar. När man lär sig något 
nytt förändras man. 

Learning is about doing something differently, or behaving differently; about applying and making use of 
a skill or of new knowledge; or about thinking differently; or having a new set of values and beliefs. Only 
when we can transfer our knowledge, skill, behaviour or beliefs and insights to something practical, thus 
providing evidence that we are able to apply it, can we claim that we have really learnt. In other words, 
learning is about changing. (Weinstein 1995, s 11) 

Reell kompetens - validering 
En av högskolans ansvarsområde är den s k tredje uppgiften, vilken innebär att i samverkan 
med omgivande samhälle utbilda och förse samhället med kompetenta och yrkesskickliga 
individer. I regeringens proposition Den öppna högskolan9definieras validering som ”en 
strukturerad metod för bedömning, värdering och erkännande av reell kompetens”. I 
propositionen ger regeringen sin syn på högskolans roll i ett livslångt och livsvitt lärande. 

Regeringen ger sin syn på tillgodoräknande av kunskaper och färdigheter, som en person kan 
ha förvärvat utanför utbildningssystemet eller förvärvat i yrkesverksamhet, dessa ska kunna 
tillgodoräknas för att få en utbildning avkortad. Genom dessa förändringar öppnas högskolan 
för andra än dem som tillägnat sig kunskap genom det formella utbildningssystemet – det 
handlar om att ta tillvara reell kompetens10.  

I propositionen Ny värld – ny högskola11 anger regeringen att Sveriges mål ska vara att bli en 
ledande kunskapsnation, som ska präglas av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och 
rättvisa. Kunskap, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskild värdefull ska tas 
tillvara och beaktas. 

                                                 
9 Proposition 2001/02:15 
10 Reell kompetens betyder verklig/påtaglig/konkret skicklighet/duglighet/kvalifikation 
11 Proposition 2004/05:162 
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I dagens samhälle är dokumentation av kunskap viktig. Formella meriter har högre status på 
arbetsmarknaden än de informella. Genom validering kan reell kompetens formaliseras och 
bli giltig. Högskoleförordningen, HF ger reell kompetens samma värde som formell 
kompetens 

Valideringsdelegationen12 var mellan 2003-2007 en statlig myndighet med uppdrag att 
utveckla och samordna valideringsverksamheten i Sverige, framför allt på gymnasienivå samt 
för olika bransch- och yrkesbevis. Det ursprungliga uppdraget innehöll inga delar som berörde 
högskolan, men i ett tilläggsuppdrag kring utländska betyg blev högskolan berörd. 

Lissabonkonventionen13 är den enskilt mest betydelsefulla överenskommelsen om erkännande 
mellan de europeiska staterna. Den är i första hand ett instrument för akademisk erkännande 
inom Europa. Numera har den utvecklats till att tillämpas på nästan alla områden för 
erkännande av utländsk högre utbildning. Sedan utbildningsministrarnas uppföljningsmöte i 
Berlin 2003 har konventionen varit en integrerad del i Bolognaprocessen. Vid ministermötet i 
London 2007 betonas att utveckling av metoder och tillvägagångssätt för värdering av reell 
kompetens var en av processens mest angelägna uppgifter. En av principerna i konventionen 
är att alla som flyttar från ett land inom konventionen till ett annat, har omistlig rätt att få sin 
utbildning värderad och erkänd. Det gäller all högskoleutbildning, program, enstaka kurser 
och delar av program. Icketraditionella kvalifikationer lika med reell kompetens är speciellt 
utmanande i arbetet med erkännandet. När det gäller flyktingar och sökande utan dokument 
säger konventionen att dessa grupper ska behandlas rättvist och med respekt.  

En ny princip som antogs 2007 är att studenterna inte behöver bevisa att de har rätt utan 
bevisbördan ligger hos den prövande institutionen, som måste bevisa att den kvalifikation som 
läggs fram av den sökande inte har samma status som en motsvarande examen i det land där 
erkännande söks. Institutionen måste också handleda den sökande om hur de kan nå en 
acceptabel nivå om bedömningen har fått ett negativt resultat14. Enligt konventionen skall en 
sådan bedömning inte ta längre tid än 4 månader. Bedömningarna ska genomföras på ett 
kreativt och tillåtande sätt och att nåd ska gå före rätt när kvalifikationerna liknar varandra 
men inte är lika. Sedan november 2001 ingår Lissabonkonventionen i Högskoleförordningen 
Kap 6, 6§. 

Planerat genomförande 
Aktionslärandet15 är förhållningssättet eller lärfilosofin som används som teoretisk 
referensram och validering är metoden som tillämpas för att synliggöra handlingskompetens. 
Det är således teori och metod som tillsammans gett projektet namnet Aktionslärande 
validering. 

Projektet genomfördes under tiden 1 augusti 2005 till 20 juni 2007, men några fortsatte sin 
lärprocess under hösten. Projektets huvudaktörer var studenterna/barnskötarna. Fyra lärare 
från Högskolan i Borås utgjorde gruppen handledare/examinator. De var tillsammans med 
högskolans projektsamordnare och Centrum för Aktionslärandes aktörer de som ansvarade för 
det operativa genomförandet och dess kvalitet. En erfaren förskollärare vid respektive 
arbetsplats var s.k. ALV-handledare för ALV-studenterna och alla arbetslagen var aktivt 
involverade i processen. Ytterligare en betydelsefull aktör var Valideringscentrum i 
                                                 
12 Valideringsdelegationens slutrapport 2008 
13 SÖ 2001:46 . Konvention om erkännande av bevis avseende högre utbildning i  
    Europaregionen 
14 Valideringsdelegationens slutrapport 2008, avsnitt III paragraf  3.5 
15 Revans, 1982 
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Göteborgsregionens representant som tillsammans med högskolans samordnare utformade allt 
arbetsmaterial och bidrog med mycket erfarenhet. Rektorer/enhetschefer från de tre 
kommunerna utgjorde tillsammans med projektledare och projektsamordnare styrgrupp för 
projektet.  

Genomförandet av ALV kan beskrivas i tre sammanflätade parallellprocesser eller faser.                                  

I fas 1 Lära att lära i vardagsverkligheten - utbildning och utövande av aktionslärande, 
koncentreras aktiviteterna till att studenterna tränar på att lära genom att göra. I denna fas, 
som inleder termin 1, förväntas studenterna tillägna sig ett aktionslärande förhållningssätt 
vilket innebär att lära med verkligheten som utgångspunkt i vilket individens, gruppens och 
organisationens lärande och att lära med och av varandra i mindre grupper är centralt. I 
aktionslärandet tar man ett stort ansvar för sitt eget lärande då man lär genom att göra och 
reflektera över sin handling. Utgångspunkten är att ställa s.k. friska frågor, frågor som man 
inte vet svaret på. Aktionslärandets avsikt är att våga spegla verkligheten, utmana och 
uppmuntra handlandet samt att dokumentera och reflektera över ”läranderesan” och det egna 
lärandet. 

Aktionslärandeprocessen som studenterna tränas i under första fasen kan med ett 
flödesschema beskrivas:  

Aktivitet händelser/situationer  erfarenheter  reflektion/utmanande 

tankar beslut att experimentera/prova i verkligheten  experiment,            

reflektion   analys  ny handling   ny insikt/nytt förhållningssätt/beteende 

Fortsättningen av den första terminen i projektet utgörs av fas 2, Valideringsfasen, som i 
huvudsak består av validering av ALV-studenternas reella kompetens. I denna fas arbetar 
studenten 50 % på sin ordinarie arbetsplats och 50 % ägnas åt valideringsarbetet/studierna.  

ALV-studenterna fortsätter enligt det aktionslärande arbetssättet att stödja varandras 
utveckling i lärgrupper samtidigt som de tillsammans med ALV-handledarna identifierar sina 
reella kompetenser. I inledningen av fasen ingår en valideringsperiod då validanderna byter 
arbetsplatser med varandra. I bytet synliggörs studentens kunskap och kompetens i en okänd 
miljö vilket skapar goda förutsättningar att adressera lärande i relation till görandet.  

Under hela fas 2 erbjuds studenterna seminarier och workshops som behandlar teman i 
förskolans verksamhet. Studenterna erbjuds också att delta vid föreläsningar i den ordinarie 
lärarutbildningen vid lärosätet. För vissa utgör dessa tillfällen stöd för att identifiera redan 
förvärvad kunskap, för andra är det tillfällen för inhämtande av ny kunskap. Parallellt med 
validering av studenternas kompetens och planering av deras fortsatta kunskapsinhämtande 
utgör det egna arbetslaget en arena för denna identifiering. Genom de ”friska frågor” som 
ställs engageras arbetslaget och kunskapsutveckling sker på såväl individ-, som grupp- och 
organisationsnivå. 

Valideringsfasen, som består av kontinuerliga trepartssamtal mellan student, examinator och 
ALV-handledare, avslutas med att studenten och examinatorn skapar en individuell lärplan 
som innehåller uppnåendemål ställda i relation till studentens nuvarande kompetens och 
examenskrav för lärarutbildningen.  

Den sista fasen, fas 3 Examinationsfasen, är den längsta fasen. Denna fas beräknas till tre 
terminer men kan vara både kortare eller längre beroende på hur många av utbildningens mål 
som studenten har tillgodoräknat. Under examinationsfasen arbetar studenten 80% och ägnar 
20% åt sina studier.  
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Arbetsformerna är desamma som i den andra fasen; lärgruppsarbete, handledning av såväl 
ALV-handledare som handledare på valideringsarbetsplatsen, seminarier, workshops, 
erbjudna föreläsningar och aktionslärande i arbetslaget samt individuella studier. Nytt för 
denna fas är examinationer av förvärvade kunskaper vilka beskrivs i nästa avsnitt. 
Examinationsprocessen pågår hela tiden.  

Genom hela examinationsfasen erbjuds studenterna lärandetillfällen som stödjer utvecklingen 
av ett vetenskapligt förhållningssätt och fasen avslutas med att studenterna genomför en 
studie som redovisas i ett examensarbete. När alla faser är genomförda och studenten uppnått 
den kompetensnivå som krävs enligt examensordningens mål för lärarexamen erhålls examen 
för lärare med inriktning mot förskola och förskoleklass. 

Under hela projektet är studentens arbetsplats ett lärosäte. ALV-handledaren fick, i 
inledningen av projektet, utbildning i syfte att fungera som lärarutbildare i praktiken och 
arbetslaget förväntas bidra med underlag för studentens lärande genom de dilemman och 
frågor som uppstod i vardagen. Såväl studenten själv som handledare och examinatorer 
förväntas kontinuerligt lära sig se, ana och skönja studenternas kunskap och kompetens. I 
dialog med examinator skall studenten löpande ges besked om att de anses ha eller inte ha 
uppnått ”kunskapsmål” inom utbildningens olika områden. 

Under hela projektet används en webplattform, Fronter där projektets deltagare kan mötas 
över nätet.  

Genomförande i praktiken 
Den inledande fasen var kort och intensiv. Som beskrivits ovan innebar den att alla aktörer 
skulle lära sig att lära enligt aktionslärandets grundtankar. Efter en upptaktsdag med alla 
aktörer närvarande startade den inledande fasen i homogena grupper. Föreläsningar varvades 
med handledda lärgruppsövningar där studenten skulle få en förståelse för samarbetslärande 
och bli förtrogna med att arbeta med lärande samtal, den samtalsmetodik som bygger på 
kollaborativt lärande och som var central i hela projektet. Syftet var att implementera 
förhållningssättet att lösa problem och utveckla sin kompetens utifrån principen ”just in time” 
i stället för ”just in case”.16  

Valideringsperioden innebar att studenternas kompetens identifierades i verkliga situationer 
under en åtta-veckorsperiod. Validering innebär att synliggöra och bedöma den reella kunskap 
och kompetens en person tillägnat sig genom icke-formellt och informellt lärande genom 
erfarenheter i arbetet, livserfarenhet med mera. Under perioden bytte studenterna arbetsplats 
med varandra vilket innebar att de befann sig i en okänd miljö där de kunde bedömas relativt 
objektivt. Innan åtta-veckorsperioden påbörjades gjorde studenten en självskattning utifrån ett 
givet material som utarbetats grundat i examensmålen i Lärarutbildning med inriktning mot 
förskola och förskoleklass och de nedbrutna målen i kursplanerna. Med 
självskattningsmaterialet som grund genomförde examinatorn ett kartläggningssamtal med 
studenten. I samtalet synliggjordes studentens kunskapskropp vilken examinatorn sedan hade 
att bedöma i relation till utbildningens mål. Innan åtta-veckorsperioden påbörjades fick 
studenten återkoppling i ett bedömningssamtal. I samtalet skapade examinator och student 
tillsammans en individuell validerings- och lärplan vilken utgjorde en arbetsplan för studenten 
under valideringsperioden. 

Vid två tillfällen under valideringsperioden hade student, handledaren på 
valideringsarbetsplatsen och examinator trepartssamtal kring studentens validering av sin 
                                                 
16 Ett lärande i verkligheten istället för ett lärande för att eventuellt ha nytta av kunskapen senare, Projektplan 
Aktionslärande validering, 2005. 
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praktiska kompetens, alltså de förmågor och färdigheter som hon förväntats synliggöra under 
perioden. Ett problem som ofta blev aktuellt att dryfta i trepartssamtalet var hur studenten 
skulle kunna bevisa sin kompetens. Ofta ledde dessa funderingar till lärande didaktiska 
reflektioner över förskolläraryrkets specifika profil och didaktiska dilemman.  

Valideringen av studentens teoretiska kunskap pågick kontinuerligt under hela 
valideringsperioden. Vid trepartssamtalen identifierades vad studenten skulle bearbeta utifrån 
ett teoretiskt perspektiv och därefter skedde bevisföringen mestadels i skriftlig form men det 
användes även andra former vilket behandlas närmare här nedan. Samtidigt som studenten 
validerades på sin nuvarande förståelse för förskolläraryrket pågick nytt lärande. Alla frågor, 
alla mål som skulle uppnås, alla nya intryck som studenten mötte, alla nya friska frågor som 
blev aktuella på arbetsplatsen väckte ständigt behov av ny kunskap. Detta lärande skedde 
såväl individuellt som i grupp, dels i arbetslaget, dels i lärgruppen, vilken träffades varje 
vecka under större delen av utbildningstiden. Till stöd för fortsatt lärande erbjöds studenterna 
inom projektet att delta vid den ordinarie lärarutbildningens föreläsningar. Den första 
terminen avslutades med en examination i form av en gestaltning i lärgruppen. Uppgiften var 
att gestalta intentionerna i läroplanen för förskolan, Lpfö 98. 

Fas tre, examinationsfasen, startade termin 2. Då var studenterna tillbaka på sina egna 
arbetsplatser. Deras veckostudietid hade samtidigt reducerats till att omfatta en dag i veckan. 
På den egna arbetsplatsen fanns arbetslaget och ALV-handledaren som stöd för studentens 
fortsatta lärande i enlighet med den lärplan som upprättades i samband med avslutandet av 
valideringsfasen. Under de kontinuerliga lärgruppsträffarna gav studenterna varandra stöd och 
feedback. Kontinuiteten av dessa träffar kom dock att minskas allteftersom projektet närmade 
sig slutfasen. Trepartssamtalen mellan studenten, ALV-handledaren och examinatorn fortsatte 
också kontinuerligt fram tills att studenten bedömdes ha uppnått sina mål. Denna process var 
olika lång för studenterna vilket innebar att trepartssamtalen blev olika många. Det har också 
framkommit i utvärdering att såväl studenter som ALV-handledare hade föredragit fler och 
tätare trepartssamtal. 

Erbjudandet om att delta i den ordinarie lärarutbildningens föreläsningar kvarstod under hela 
projekttiden. Däremot hade studenterna svårare att delta från och med termin två då deras 
studietid begränsades till fredagar och föreläsningarna ofta var schemalagda på andra dagar. 
Specifikt för projektet anordnades några undervisningstillfällen, föreläsningar eller 
seminarier, med innehåll valt utifrån det faktiska behov som fanns i gruppen.  

Svårast blev det att kombinera studierna med arbetet under den termin som majoriteten av de 
28 studenterna deltog i en s.k. specialisering (30 högskolepoäng) inom det ordinarie 
lärarprogrammet. Fastän studenterna även här hade möjlighet att få sin kompetens bedömd 
inom området och därmed reducera tiden för fysisk närvaro, var det svårt att delta vid alla 
momenten som erbjöds.  

Studenterna bedömdes och/eller examinerades kontinuerligt då de själva ansåg sig förvärvat 
den kunskap som efterfrågades. Ibland sammanföll tidpunkten för flera i lärgruppen och 
examinationen kunde då ske i grupp. Ett exempel på en sådan examinationsform är 
seminarium där några bedömdes utifrån mål som fokuserade innehållet, t.ex. hållbar 
utveckling eller genusperspektiv i förskolan. Någon i gruppen som var godkänd på det 
aktuella innehållet fick planera och leda seminariet och kunde på så sätt examineras i sin 
förmåga att leda en grupp. 

Variationen i examinationsformer var stor även om studenterna upplevde att de ofta fick 
redovisa sin kunskap skriftligt. Många examinationsformer genomfördes i grupp men 
bedömningen var alltid individuell. Exempel på variationen återfinns i nedanstående 
punktlista: 
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 Utdrag ur yrkesdagboken analyserades och reflekterades över skriftligt 

 Utdrag ur yrkesdagboken analyserades och diskuterades i lärgrupp tillsammans med 
examinator 

 Ljudinspelning av planerad och genomförd aktivitet – musiksamling, räknesaga 

 Foto- eller videodokumentation av planerad och genomförd aktivitet i barngrupp 

 Muntliga redovisningar i form av demonstration eller miniseminarium 

 Bandning av trepartssamtal där studenten redogör för sin kunskap 

 ALV-handledares observationer av studenten och skriftliga reflektioner  

 Processkrivning på lärplattformen 

 Formulera en handlingsplan för ett observerat barn i den egna barngruppen 

 Litteraturseminarier 

 Gestaltning i grupp 

 Studenter som ledare av seminarium – examination av deltagare och ledare med 
examinator närvarande 

 Studenter som ledare av seminarium – underlaget och den gemensamma 
lärgruppsdiskussionen sammanfattas och skickas till examinator 

 Artkunskap redovisas som ett foto-memoryspel, bildspel, bok för småbarn mm 

 Barn i behov av särskilt stöd – Fall från den egna verkligheten diskuteras och 
kommenteras skriftligt 

 SALVA – avslutande examination i en introducerande kurs för studenternas 
vetenskapliga kompetens 

 Examensarbete 

Mestadels examinerade projektets fyra examinatorer studenterna men i vissa fall genomfördes 
examinationerna av andra lärare verksamma inom lärarutbildningen. Särskilt gällde det inom 
ämnen som examinatorerna inte hade fackkompetens inom såsom naturvetenskap, matematik 
och specialpedagogik. 

Den vetenskapliga skolningen blev ett betydelsefullt inslag i det fortsatta lärandet då det under 
valideringsperioden visat sig vara ett område som studenterna behövde utveckla kompetens 
inom. En lektor i pedagogik hade ansvar för undervisning och handledning i den kurs som 
utgjorde stöd för studenternas vetenskapliga utveckling. Kursen examinerades i grupp och 
uppgiften, SALVA, utgjordes av att studenterna tränade sig i att använda olika 
datainsamlingsmetoder och därefter analysera och redovisa resultatet i en rapport. Uppgiften 
upplevdes mycket krävande och svår, men i efterhand var studenterna mycket nöjda med sin 
egen lärprocess. Så här svarar en student på utvärderingsfrågan ”Ange vad du är särskilt nöjd 
med i utbildningen ur ett helhetsperspektiv”: 

All den kunskap jag fått. Viljan att lära och veta mera, SALVA. Vetenskaplig metod och C-
uppsatsen har varit tuffa bitar men gett mest.  

Sista terminen gick alla studenterna en kurs i vetenskaplig metod, helt identisk med den som 
ges i den ordinarie lärarutbildningen. Projektets Examinationsfas avslutades med att 
studenterna individuellt eller i grupp om två eller tre genomförde sitt examensarbete som de 
försvarade vid en ventilering. I detta arbete hade studenterna andra handledare och 
examinatorer än dem som följt dem genom projektet. Studenters examensarbeten visade sig 
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ha mycket hög kvalitet och behandlade ofta problem/frågeställningar som inte är så vanligt 
förekommande bland de ordinarie lärarstudenternas examensarbeten.  

Mycket nära empirin… en rak linje genom hela uppsatsen.… VG om det hade funnits... Välkomna 
tillbaka snart för att fortsätta forska!  (Citat från examinerande lektor). 

Såväl problemen som empirin var hämtade från studenternas egna arbetsplatser och lyfte fram 
problem från vardagen. Som exempel kan nämnas: 

 Lek utan rätt eller fel? - några föräldrars syn på barns lek utifrån ett genusperspektiv 

 Hur visar barn empati mot andra barn? 

 Samspelets betydelse för barns lärande - En undersökning om hur barn lär av och med 
varandra 

 Demokrati i förskolan. - honnörsbegrepp eller inte 

 ”Hela kojan är full med matematik” - En undersökning av utomhusmatematik i 
förskolan  

 Små barns kommunikation i leken på en småbarnsavdelning 

 Gränssättning och föräldraskap i olika kulturer 

 Jag kan, men jag behöver göra det på mitt sätt! - om lärstilar i förskolan 

Att innehållet i Examinationsfasen fokuserat på de delar som valideringsprocessen visade att 
studenterna hade bristande kunskap inom framgår tydligt av den avslutande utvärderingen 
som genomfördes sommaren 2007 med 89 % svarsfrekvens. På frågan om studenternas 
uppfattning av ”vilka kunskapsbehov som är av mycket stor vikt för en förskollärares 
yrkesutövning” lägger över 60 % av studenterna stor vikt vid alla fjorton alternativen. På 
uppmaningen att markera ”de alternativ som de ansåg att utbildningen i mycket hög grad 
medverkat till att utveckla kompetens inom” skiljer det sig på så sätt att endast sex alternativ 
överskrider 60 %. Alternativen avser konkretisera styrdokumenten (100 %), möta alla barns 
behov (76 %), bedöma och dokumentera barns utveckling (80 %), förstå betydelsen av 
genusfrågor (76 %), konkretisera forskningsresultat (76 %) och ha självförtroende (64 %).   

En förutsättning för att projektet skulle fungera var att alla involverade kontinuerlig kunde 
kommunicera med varandra. Till stöd för kommunikation på distans hade projektet en 
webbplattform, där information kunde läggas ut och studenterna lätt kunde nå varandra och 
examinatorerna. Plattformen användes också som gemensamt dokumentarkiv. Studenten lade 
t ex ut sina skriftliga examinationer så att examinator kunde nå dem via plattformen. 
Plattformen användes, men tyvärr inte i den utsträckning den hade kapacitet för, ett fenomen 
som är vanligt inom många distansutbildningskurser. 

Ett annat genomgående inslag i lärprocessen var att alla skrev yrkesdagbok, studenterna 
dokumenterade sitt lärande och reflekterade över den egna processen i dagbokens form. Vid 
gemensamma grupphandledningar eller seminarier lyfte studenten fram delar av det de skrivit 
i dagboken för ett gemensamt didaktiskt samtal. Även lärgruppen förde anteckningar över sitt 
gemensamma lärande i form av en lärlogg vilken bearbetades vid handledningstillfällena för 
aktionslärandet. 

Under hela projektet gavs också stöd för den aktionslärande processen till såväl studenternas 
lärgrupper som arbetslagen, ALV-handledarna och rektorsgruppen. Handledning i 
aktionslärande gavs uteslutande av konsulterna vid CFAL. Avsikten var från början att även 
examinatorsgruppen skulle vara aktiva i sitt aktionslärande och haft kontinuerlig handledning 
av konsulterna från CFAL. Tyvärr uppstod tidsbrist och prioriteringen blev av insatserna 
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riktades mot studenterna. Handledning eller ej, med facit i hand kan alla fyra examinatorerna 
intyga att begreppet ”just in time” varit mer än bara ett uttryck. Otaliga gånger har problem 
och frågeställningar uppstått som behövt sin lösning och aktionslärande samtal i 
examinatorsgruppen har lett fram till lösningar och nytt lärande. 

Resultat och effekter  
Utvärdering av resultat och effekter av ett pilotprojekt kan ske utifrån olika perspektiv t.ex. 
mål, resultat, helhet, intressenters behov, brukares förväntningar, produktivitet, effektivitet 
mm (Vedung, 1998). I denna redogörelse är perspektivet mål i centrum vilket kan studeras 
med hjälp av åtminstone två olika modeller:  

• Utvärdering sker mot de projektmål och syften som finns i projektplanen -  
måluppfyllelsemodellen. 

• Utvärdering sker genom att man fångar de lärdomar som görs under resan, lärdomar 
som man inte var medveten om eller kunde förutse innan man startat – 
bieffektsmodellen. 

Vi har valt att studera resultatet med hjälp av båda modellerna. 

Konkreta resultat 
Nedanstående punktlista visar både måluppfyllelser och bieffekter av kvantitativ karaktär. 

 Tjugosju av de tjugoåtta barnskötarna med gedigen erfarenhet från förskola har 
utbildats och erhållit examen för lärare med inriktning mot förskola och förskoleklass. 
Den 96-procentiga måluppfyllelsen har nåtts genom att studenterna validerats och 
därefter fortsatt sin kunskapsinhämtning genom metoden aktionslärande. 

 En kompetensutvecklande insats i inledningen av projektet var den kurs i 
aktionslärande validering, som erbjöds ALV-handledarna, i vilken större delen av 
handledarna deltog och också examinerades (7,5 högskolepoäng). 

 En bieffekt av projektet var att en av ALV- handledarna fick anställning som 
lärarutbildare, adjunkt i förskolans pedagogik och didaktik, på Högskolan i Borås. 
Anställningen var en direkt följd av de kompetenser som handledaren visat i projektet. 

 Etableringen av Centrum för Introduktion och Validering, CIV vid Högskolan i Borås 
kan inte fullt ut betraktas som en effekt av ALV-projektet, men den nystartade enheten 
har tagit vara på den samlade kompetens inom validering, som erhållits genom 
deltagande i projektet. 

 Högskolan i Borås startade i egen regi hösten 2007 en ny utbildningsomgång, som 
inleddes med en valideringsperiod och där studenterna därefter tillsammans med 
studierektor formulerar sin individuella lärplan. I denna variant av förkortad utbildning 
är inte arbetsplatslärandet i samma fokus som i pilotprojektet 

Ekonomi 
ALV-projektet är ett samverkansprojekt, som genomförts med medel får de olika 
intressenterna. Studenterna bidrog med tjänstledighet en dag i veckan och deras arbetsenhet 
bidrog med handledningstid och kostnader för läromedel. Kommunernas ekonomiska stöd till 
projektet utgjordes av utvecklingsmedel motsvarande 330 000 kr per lärgrupp, vilket i stor 
utsträckning används till Valideringscentrums metodutveckling, utbildningsinsatser för 
arbetslagen, ALV-handledare och rektorer, samt en extern utvärdering av projektet. 
Högskolan bidrog med kostnader för genomförandet av utbildningen samt projektsamordning 
och Lerum med projektledartid. 
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Lärdomar  
Under projektets gång förvärvades erfarenheter, drogs slutsatser och identifierades mönster 
som kan betraktas som lärdomar. En generell lärdom är att det aldrig blir precis som man har 
tänkt sig. Det finns mycket man inte förstår eller inser innan man har startat. Inom 
aktionslärande finns ett begrepp för att hantera detta som kallas Min nuvarande förståelse 
(MNF). Ett sådant förhållningssätt innebär en insikt i att det inte går att planera för 
måluppfyllelse i detalj utan i stället inta en riktning mot målet. Anledningen till detta är att när 
man har tagit ett steg mot det förväntade målet, så ser man andra saker och har en annan 
förståelse än vad som gällde innan ”resan” började. 

Ett av problemen inom projektet var att det fanns olika förståelse av vad de begrepp och ord 
innebar i praktiken som användes i projektplanen. Några av de bärande begrepp som 
projektmedlemmarna hade olika förståelse av var aktionslärande och validering i praktiken. 
Främst fanns det olika begreppsuppfattningar mellan företrädare för högskolan, 
Valideringscentrum och Centrum för Aktionslärande, vilket säkert har sin förklaring i hur 
förståelse för ett begrepp skapas i sitt sociala och kulturella sammanhang.  

Ett nödvändigt inslag i ett fungerande projekt eller partnerskap är att det ges tid och utrymme 
till ett gemensamt lärande för alla aktörer under hela projekttiden. Syfte med ett gemensamt 
utrymme för lärande är att skapa en gemensam förståelse av uppdraget och synliggöra 
nuvarande förståelse, nuvarande kompetens hos medlemmarna. Ett problem i projektet var att 
vi fick mycket få möjligheter att gå in i ett sådant gemensamt lärande. Examinatorer mötte      
t ex aldrig arbetslagen, varken i utbildnings- eller handledningssituationer.  

En positiv lärdom är att det går att förkorta utbildningen till lärare inom förskola och 
förskoleklass förutsatt att utbildningen föregåtts av en omsorgsfull rekrytering. En utbildning 
som ges parallellt med att deltagaren är verksam inom yrkeslivet kräver stort engagemang och 
mycket uppoffring av deltagaren. Validering kräver dessutom god självkännedom av 
studenten. För ett lyckat genomförande krävs också såväl ekonomiskt som socialt stöd från 
arbetskamrater och ledning på arbetsplatsen.  

Ytterligare en lärdom är att handledare och examinatorer har förmågan att identifiera 
kunskaper och färdigheter i otraditionella situationer och på otraditionella sätt, det vill säga 
kan ta hand om och synliggöra samt utmana det lärande som sker i vardagsarbetet. Som 
tidigare nämnts är det mycket viktigt att alla inom projektet verkar för samma mål, att man 
skapar ett partnerskap där olika kompetenser och förståelser strålar samman och samverkar i 
ett konkret uppdrag. Det är också viktigt att det finns en struktur och funktioner som håller 
ihop aktiviteterna i partnerskapet och kommunicerar progressionen i lärandet. I detta 
sammanhang är viktigt att lyfta fram det myndighetsansvar som högskolan hade inom 
projektet. Inte sällan har högskolans företrädare inom projektet kritiserats för en tröghet och 
ett motstånd, som inte alltid har harmonierat med projektets breda syn på kunskap och 
kunskapens förvärvande. Högskolans förhållningssätt har sin förklaring i den rättssäkerhet 
som studenter har rätt till, då deras kunskap och kompetens bedöms. Det är 
examensordningens mål17 som är den lagtext som styr högre utbildning, vilket är den andra 
sidan av myntet som ställer krav på examinatorns förmåga att tillämpa otraditionella sätt vid 
bedömning. Detta förutsätter i sin tur att examinatorerna har kunskap om såväl det yrke de 
examinerar för som om sin egen yrkesroll som myndighetsutövare. Lärdomen om projektets 
mångfald av perspektiv är betydelsefullt framtiden och fortsatt användande av metoden. 

                                                 
17 Högskoleförordningen 



16 
 

En synnerligen kännbar lärdom är att det går åt betydligt mer tid än vad man från början 
avsätter. Främst har detta drabbat studenterna men även examinatorerna har avsatt betydligt 
fler timmar än vad som var utgångspunkten. En dag i veckan för studier som motsvarar 
halvtidsstudier har varit tufft. 

Man kan inte nog kommentera hur krävande den här utbildningen har varit. Alla kvällar och 
helger. (student i utvärderingskommentar) 

Även en av examinatorerna vittnar i sin yrkesdagbok om den höga belastningen men också 
om de positiva erfarenheter som deltagandet i projektet gett:  

En stor bidragande orsak till den katastrofala tidsbristen är det här projektet, som tar betydligt mer 
tid än vad som sades i somras 

…… att jag för det mesta frågar det jag vill/skall fråga om men jag får också genom att lyssna på 
mina frågor en inblick i min egen kunskap. Att jag kan så mycket ”hade jag ingen aning om”, inte 
heller att jag har ord för det. 

Att ett projekt av den här arten även stimulerar omgivningen till lärande är en positiv lärdom 
som visat sig vid analysen av projektet. Många ALV-handledare och arbetslag såg en 
möjlighet till eget lärande och uppdatering av sina kunskaper och sin kompetens. En fördel 
hade de arbetsplatser som hade fokuserat och prioriterat detta projekt och lagt annat åt sidan, 
då de verkade lyckas bättre och verkade uppleva mindre stress.  

Friska frågor 
Några erfarenheter som projektet gett är inte av karaktären lärdomar utan mer av karaktären 
olösta dilemman. I aktionslärandets anda föll valet av reflektionsform över dessa dilemman på 
att formulera ”friska frågor”, frågor som är genuina och ännu inte har något färdigt svar. 

En sådan ”frisk fråga” som framkom då och då under projektet var att flera lärare på 
högskolan hade svårt att förhålla sig till att ALV-studenterna hade med sig en hel del i 
bagaget, som de inte hade lärt sig på högskola utan i sin yrkesverksamhet 
(erfarenhetsbaserad). Problemet är inte unikt för det här projektet och är heller inte generellt 
för alla lärare inom högre utbildning men trots det ett dilemma, som bör synliggöras för att 
kunna hanteras och bearbetas. Validering av reell kompetens är ett uppdrag som högre 
utbildning, enligt Högskoleförordningen18, har varför också förhållningssätt till 
erfarenhetsbaserad kunskap måste lyftas och diskuteras bland högskolans lärare.  

Ytterligare ett dilemma som identifierats är behovet av att rekrytera ”rätt” utbildare, 
handledare, arbetsplatser och studenter, alltså att de har en förförståelse för vad såväl 
validering av reell kompetens som vad aktionslärande innebär i praktiken. Frågan blir då ”Hur 
rekrytera ‘rätt’ utbildare, handledare, arbetsplatser och studenter?” Projektet har inte gett svar 
på den frågan men det mest sannolika svaret är att tiden får verka för att majoriteten av de 
berörda kulturerna skall uppnå den mognad, som det innebär att förändra sitt eget 
förhållningssätt och välja alternativa vägar för att uppnå målen. Det kräver både mod och 
kunskap för att avvika från de vägar som inte är de som man naturligt socialiserats in i. Om 
man rekryterat ”rätt” deltagare till en utbildning med aktionslärande som ansats, har man 
också svaret på frågan om hur man skapar förståelse för den aktionslärande ansatsen hos alla 
inblandade.  

En fråga som varit i fokus vid flera tillfällen under projektets gång är hur mycket av 
"förståelsen" som kan åstadkommas innan start. Kan all insikt om processen med validering 
och fortsatt lärande utifrån den aktionslärande ansatsen identifieras och förmedlas i förväg 
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eller är det så att en utbildningsinsats med den karaktären som detta projekt haft måste få 
innebära att deltagarnas nuvarande förståelse ligger till grund för nästa steg i processen? 
Troligen kan en del hinder undanröjas genom att handledare och examinatorer identifierar en 
gemensam förståelse för uppdraget och för aktionslärande som metod. Säkert kan man också 
snabbare komma igång med den lärande processen om lärgrupperna har en samordnare som 
vet hur ett lärande samtal förväntas gå till.  

Nästa steg 
Nästa steg i processen har redan tagits i och med att Institutionen för pedagogik driver en ny 
omgång, där erfarenheter från projektet beaktats. Dock måste tillstås att det aktionslärande 
inslaget fått mindre utrymme och arbetslagen är inte engagerade i utbildningen på samma sätt 
som inom projektet. Den nya omgången är en uppdragsutbildning där uppdragsgivarna utgörs 
av arbetsgivare för förskolor. Förutsättningarna är något förändrade för studenterna. 
Kompetenser som kunde valideras begränsades till inriktningens delmål. Tiden som avsätts 
för studier är desamma förutom den första terminens studier som var 50 % i ALV, 
undervisningen sker i för uppdragsutbildningen passade kurser och examinationerna sker 
inom kursernas ramar.  

Projektets resultat, som innebar att tillämpa former för att synliggöra ickeformellt och 
informellt lärande och gav högskolan möjlighet att utforska och lära mer om användandet av 
arbetsplatsen som lärarena, har inte fullt ut tagits tillvara i den nya uppdragsutbildningen. 

Centrum för introduktion och validering vid Högskolan i Borås är den enhet som konkret tagit 
tillvara erfarenheterna från projektet och använder dem i sitt fortsatta arbete med 
metodutveckling för validering av studenter som antagits till högskolans samtliga 
professionsutbildningar.  

Planer finns också för att inkorporera ALV-projektets tillvägagångssätt som ett alternativt 
spår inom de ordinarie programutbildningarna, t ex lärarprogrammet och 
ingenjörsprogrammen. 
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