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 Med praktiker och även ungdomar – lokalt, nationellt & internationellt
 Tillgång till erfarenheter och kunskap
 Skapa sociala arenor som befrämjar …

 … kreativitet

 … lärande

 … bearbetning av erfarenheter till kunskap

 … och samspel mellan olika former av kunskap

 Få hjälp med …
 … kontakter

 … legitimiteten

 … och gränsbrytarkompetens

 Skapa beredskap och mobilisera för användning av resultat

Hur har jag forskat 
och varför?
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Kvalitetskunskapssyn

 Fyra former av kunskap …

 Faktakunskap

 Förståelsekunskap

 Färdighetskunskap

 Förtrogenhetskunskap

 … som samspelar med varandra

 Aristoteles 

 Episteme (vetande) 

 Techne (kunnande) 

 Fronesis (klokhet)

Kvantitetskunskapssyn

 Likställer kunskap med fakta

 Gör kunskap till en fråga om kvantiteter

”Den enda förnuftiga reaktionen är att förverkliga ett fördjupat kunskapsbegrepp.”

”Den forskning som premieras är den som publiceras 
och citeras i de fina tidskrifterna.”

”Kort sagt: man vill mäta exakt, men det är mindre och mindre som man mäter. Den levande människan hamnar 
utanför mallen. Man ser verkligheten klart, men genom sitt titthål ser man bara en liten del av den.”

”I dagens skola är det enda avgörande kännetecknet 
på kunskap att den lätt kan göras mätbar.”
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 Kunskap och förståelse

 Färdighet och förmåga 

 Värderingsförmåga och förhållningssätt

”Kunskap kommer till 
uttryck i olika former –

såsom fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet –

som förutsätter och 
samspelar med varandra. 

Skolans arbete måste 
inriktas på att ge utrymme 

för olika kunskapsformer 
och att skapa ett lärande 

där dessa former balanseras 
och blir till en helhet.”

1) Hur tar vi vara på de kunskaper som producerats av forskare?

2) Hur tar vi tillvara den akademiska expertisen?
(rektorsuppdrag)

Är inte detta validering?
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Välfärds-
utredningen

 Slå vakt om det informellas särart

 Fall inte i kvantifieringsfällan

”Risken finns att sådana kvalitetskrav skulle begränsas
till enkla mätbara kvaliteter och missa andra mer
svårmätbara värden, såsom kvaliteten i mötet eller
samordningen runt individen.”

”Hur mäter man till exempel den kvalitet som uppstår
när en engagerad lärare uppmärksammar att en elev har
en svår situation i hemmet? Eller då en kirurg tar sig
extra tid för att förklara en kommande operation för
patientens anhöriga?”

”Att försöka säkerställa att pengar stannar i
verksamheten genom att ställa fler detaljerade krav
medför en stor administrativ börda för lärare,
sjuksköterskor, läkare och andra professioner inom
välfärden.”

Vad är det som ska valideras?

 Är det kompetenser?

 Eller kunskap?

 Det beror på vad man menar med kompetens och kunskap

 Om man med kompetens menar kunnandet …

 … och med kunskap menar vetandet …

 … då företräder man inte Läroplanens kunskapssyn
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Vad är det som ska valideras?

 Ni pratar om kompetens …

 … men verkar mena potentialer och därmed kunskap

Kunskap (fyra 
former) = potential

Kompetens = 
tillämpning

 Individuella kunskapspotentialer (alla fyra), men inte bara …

 … utan även kompetens, dvs tillämpad kunskap i en viss organisation … 

 … och dessutom denna organisations kompetensmottaglighet

Malmökommissionen (2011-13)

Övergripande rekommendationer

1. Vad? Etablera en social investeringspolitik som kan utjämna skillnaderna i 
levnadsvillkor & göra samhällssystemen mer jämlika

2. Hur? Förändra processerna genom att skapa kunskapsallianser och 
demokratisera styrningen
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Validering – för vem och varför?

 För att individer ska få jobb

 För att individer ska få veta vad de är bra på och därmed kunna stärka 
egenmakten över sina liv (individuell empowerment)

 För att stärka gemensamt lärande och kollektiva potentialer till 
utvecklad demokrati och samhällsförändring (kollektiv empowerment)

 För att berika samhället och oss alla 

 Hur ska vi annars framöver kunna förtjäna vår plats i världen?

Slutsatser
 Validering är mycket viktigt …

 … men grunda det på en diskussion om kunskapssyn!

 Validera individuella kunskapspotentialer i alla de fyra formerna …

 … men också organisationers kompetensmottaglighet.

 Skapa självständigt lärande organisationsformer

 Låt inte mättänkandet och kvantifieringarna ta över

 Se er inte i första hand som indragare i det befintliga …

 … utan som tillvaratagare av det nya …

 … det som kan berika vårt samhälle – inte bara reproducera det …

 … och möjliggöra en plats för oss i världen
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