
NORDISKT NÄTVERK FÖR VUXNAS LÄRANDE

 NVL är ett program och nätverk för vuxnas lärande som 
arbetar på uppdrag av Nordiska Ministerrådet (NMR) som 
också finansierar verksamheten.

 Målsättningen för NVL är att främja livslångt lärande och 
fokus ligger på tvärsektoriellt samarbete och de prioriterade 
temaområden som NMR gett för den nya programperioden 
2018 till 2022.

 Arbetet organiseras genom expertnätverk som arbetar med 
de prioriterade områden som gäller för programperioden. 
Arbetet leds av nationella  landskoordinatorer.



Nordic Network for Adult Learning



Några nätverk inom NVL

Ö-nätverket

Nätverk för vägledning

Expertnätverk för validering

Nordiskt distansnätverk

Nordiskt nätverk för fängelseutbildning

Expert nätverk för grundläggande 
färdigheter 



Arbetet i Norden: expertnätverket för 
validering

Nätverk som består av 13 experter som representerar 
arbetslivet, myndigheter inom utbildningssektorn, 
folkbildningen och forskning

Anordnar konferenser och seminarier inom 
valideringsområdet. Styrgrupp för forskningsprojektet om 
kvalitet i valideringsprocessen.

Rapporter:
1. Roadmap 2018 - validation and the value of competences

2. Folkbildning key competences and validation



ValiGuide är en Nordisk plattform för de 
som arbetar med validering

Plattformen beskriver valideringsprocessens olika faser och de 
kompetenser som behövs för att kunna genomföra en
kvalitetssäkrad validering. Den ger också metodtips och “bra att
veta kunskap” till de som arbetar med validering i sin dagliga
verksamhet.

ValiGuide är resultatet av ett tidigare Nordplus projekt men har
nu tagits över av expertnätverket för validering inom NVL.
www.nvl.org/valiguide/



Systematiskt kvalitetsarbete



Quality in Validation
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Nuläges bild av validering
• Skolverkets enkät till studie och yrkesvägledare om validering. ( 5 

regioner och över 100 svar.)

• Över 50% uppger att det inte finns någon beslutad och 
dokumenterad plan för det lokala arbetet med validering.

• Över 70% ser stora behov av nätverk för att kunna utveckla arbetet 
med validering.

• Över 90% efterlyser mer åtgärder / stöd för valideringsarbetet



Skolverket och validering 

Riktlinjer för validering inom kommunal vuxenutbildning

Verktyg för kartläggning. 750 yrkeskurser, flera språk      

Webbutbildning i validering =

Valideringsarbete i teori och praktik- en introduktion

www.skolverket.se/valideringsutbildning



Tack!

www.nvl.org
svante.sandell@skolverket.se 


