
Validering av kunskap och kompetens motsvarande 10 veckors 
universitetspedagogisk utbildning vid Karlstad universitet 
 
Instruktioner för ansökningshandlingar 
Ansökningshandlingarna ska bestå av ett huvuddokument samt bilagor. Huvuddokumentet 
ska vara åtta till tio sidor långt (3200 till 4000 ord). Ansökningshandlingarna ska på ett tydligt 
och välstrukturerat sätt visa att den sökande uppfyller nedanstående uppställda kriterier. 

Sökanden ska visa att hen kan:  

1. Utveckla undervisning och examination i en kurs inom det egna ämnesområdet med 
utgångspunkt i konstruktiv länkning. Reflektera och argumentera för gjorda val 
baserat på forskning och litteratur samt beskriv hur kursutvecklingen stödjer 
studenternas lärande. 

2. Reflektera över hur undervisningsmiljöer påverkar undervisningens upplägg. 
3. Reflektera över stöd som studenter med funktionsnedsättningar erbjuds vid Karlstads 

universitet och vilka regelverk som styr samt hur universitetslärare ska förhålla sig till 
detta. 

4. Använda relevanta nationella och lokala regelverk som styr undervisning i högre 
utbildning samt förhålla sig till de dokument som påverkar undervisning inom det 
egna ämnesområdet. 

5. Reflektera över samhällets mål med högre utbildning samt studenters och 
universitetslärares roller inom högre utbildning. 

6. Bedöma när ett ärende om fusk och plagiering ska anmälas till disciplinnämnden 
samt diskutera hur fusk och plagiering kan förebyggas. 

7. Motivera och diskutera planering, genomförande samt utvärdering av enskilda 
undervisnings- och examinationsmoment baserat på forskning och beprövad 
erfarenhet samt med stöd av relevanta resurser.  

8. Planera och utvärdera enskilda moment av inkluderande undervisning och 
examination med stöd av relevanta resurser. 

9. Tillämpa digitala resurser som stöd för planering, undervisning och examination i det 
egna ämnesområdet. 

10. Diskutera den högre utbildningens värdegrund såsom demokrati, internationalisering, 
jämställdhet, likabehandling och hållbar utveckling samt relatera detta till den egna 
undervisningen. 

 
Dokumentationen ska innefatta: 
 

• Tydliga referenser till forskning och litteratur som stödjer de valda formerna för 
undervisning och examination. 

• Tydliga referenser till nationella och lokala regelverk och hur undervisning och 
examination förhåller sig till dessa. 

• Följande bilagor: 

a. Kursplan för den utvecklade kursen- obligatorisk 
b. Intyg på genomgången universitets- och högskolepedagogisk utbildning samt 

dokumentation av kursen/kursernas lärandemål om detta inte framgår av 
intyg. 
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