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Tillgodoräknande och validering i Lärarlyftet II vt19 
 

Tillgodoräknande 
Högskolor och universitet är skyldiga att pröva om en students tidigare studier eller 
kunskaper som uutvecklats i yrkesverksamhet motsvarar lärandemål i en utbildning, 
om studenten ansöker om tillgodoräknande1. Högskolan prövar då om dessa 
kunskaper kan tillgodoräknas som delar av en utbildning. 
 
Tillgodoräknandebeslut inom uppdragsutbildning kan inte överklagas.  
 
Ansökningar om tillgodoräknande för kurser som startar vt18 ska vara inkomna 
senast den 31 april.  
 

1. Tillgodoräknande enbart med tidigare högskolestudier som grund 
(enkelt tillgodoräknande) 

 
Om du vill tillgodoräkna tidigare högskolestudier som motsvarar del av kurs i 
Svenska som andraspråk, LLGA71, kontakta Maria Rundberget (054-7002477, 
maria.rundberget@kau.se) för eventuella frågor. För SO för lärare, LLGA70, kontakta 
Elsa Wängestam (054-7001022, tfn tid 11-12, elsa.wangestam@kau.se) 

 
 
Skicka:  

• Lärarlyftets blankett(er) om tillgodoräknande av del av kurs 
• Signerat studieintyg från LADOK från det lärosäte du åberopar kurser 

• Kursplan och litteraturlista från de(n) kurs(er) du tidigare läst och åberopar 

• Lärarlegitimation inklusive bilaga om du redan beviljats behörighet av 
Skolverket i re, sh, ge eller hi 

 
till ”Karlstads universitet, Maria R eller Elsa W (se ovan), 651 88 Karlstad” 
 
Blanketterna för tillgodoräknande i Lärarlyftet finns bland annat under Dokument 
på samlingssidan för Lärarlyftet: https://www.kau.se/karlstads-universitets-
uppdrags-ab/uppdragsutbildningar/forskole-och-lararfortbildning-15 
 
Om det bedöms att den utbildning du har gått inte väsentligen skiljer sig från kursen 
i Lärarlyftet, ska högskolan tillgodoräkna den. Det innebär att de delar av 
lärarlyftskursen som du redan uppfyller kan tas bort så att kursen blir mindre 
omfattande.  

                                                 
1 Högskoleförordningen 6 kap. 6-8 §§ 

mailto:maria.rundberget@kau.se
mailto:elsa.wangestam@kau.se
https://www.kau.se/karlstads-universitets-uppdrags-ab/uppdragsutbildningar/forskole-och-lararfortbildning-15
https://www.kau.se/karlstads-universitets-uppdrags-ab/uppdragsutbildningar/forskole-och-lararfortbildning-15


2(2) 

2. Tillgodoräknande med annan grund (reell kompetens): 

• kompetens som utvecklats genom yrkeserfarenhet 

• andra studier än högskolestudier 
• en kombination av yrkeserfarenhet och studier 

 
Skolverket har riktat ett särskilt uppdrag till oss som anordnar utbildning inom 
ramen för Lärarlyftet II att informera våra deltagare om möjligheten att 
tillgodoräkna kompetens som nåtts på andra sätt än genom högskolestudier.  
 
Om du har kompetens som uppnåtts genom yrkeserfarenhet eller andra 
studier än högskolestudier och du vill tillgodoräkna dig den behöver du 
genomgå en särskild valideringsprocess som består av kartläggning och 
bedömning.  
 
Det börjar med ett kartläggningssamtal. Samtalet har till syfte att identifiera vilka 
lärandemål som du anser att du redan uppnått och stötta dig med hur du kan visa 
och bevisa detta. Den inledande kartläggningen kan leda till att du väljer att ansöka 
om tillgodoräknande. I ansökan bifogar du det underlag som du tagit fram ihop med 
kartläggaren. De kunskaper som synliggjorts och styrkts bedöms sedan i relation till 
lärandemålen i kursen. 
 
Om resultatet av valideringen visar att din reella kompetens inte väsentligen skiljer 
sig från de kunskaper och förmågor som kursen ska leda till, ska högskolan 
tillgodoräkna den. Det innebär att de delar av lärarlyftskursen som du redan 
uppfyller kan tas bort så att kursen blir mindre omfattande. 
 
Kontakta Maria Rundberget (054-7002477, maria.rundberget@kau.se)  om du tror att du 
har anledning att genomgå en validering för svenska som andraspråk, för SO för 
lärare, kontakta Elsa Wängestam (054-7001022, tfn tid 11-12, elsa.wangestam@kau.se). 
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