Lärarutbildningsnämnden

Utbildningsplan
Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen - VAL

Programkod:

LGVAL

Omfattning:

Maximalt 120 hp (SFS 2011:689, 14 §) för att
uppnå examina omfattande 90 hp; 180 hp; 210
hp; 225 hp; 240 hp; 270 hp; 300 hp; 330 hp

Nivå:

Grundnivå/Avancerad nivå, Ej nivåbestämd

Utbildningens benämning:

Vidareutbildning av lärare som saknar examen VAL, 120 högskolepoäng
Professional Qualification Course for teachers,
120 creditpoints

Beslut om inrättande:

Utbildningsplanen är fastställd av
lärarutbildningsnämnden 2020-10-22 att gälla
från och med vt 2021.
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Inledning
Vidareutbildning av lä rare som saknar examen (VAL) ä r en kompletterande utbildning
som dels bygger på tidigare utbildning och dels på yrkeserfarenhet.
Utbildningsplanen ansluter till fö rordning SFS 2011:689 om vissa behö righetsgivande
examina fö r legitimation som lä rare och fö rskollä rare och om hö gskoleutbildningar fö r
vidareutbildning av lä rare och pedagogisk personal inom fö rskolan som leder till lä rareller fö rskollä rarexamen.
Denna utbildningsplan fö ljer de må l som dä rutö ver framgå r av utbildningsplanerna
faststä llda fö r Förskollärarprogrammet, Grundlä rarprogrammen,
Amneslä rarprogrammen, samt Yrkeslä rarprogrammet (enligt 2011 års förordning) samt
fö r Lä rarprogrammet (1993/2001, rev 2007). De ö vergripande må len fö r all utbildning
inom hö gskolan ä r faststä llda i Hö gskolelagen.
Utbildningen få r hö gst omfatta 120 hp och anordnas på minst kvartsfart.
Sista antagningstermin till VAL-projektet enligt nu gällande förordning är höstterminen
2026. Utbildningen ska vara avslutad senast 30 juni 2030.
VAL-projektet bedrivs i samverkan mellan Umeå universitet (nationell samordnare),
Stockholms universitet, Hö gskolan Dalarna, Linkö pings universitet, Karlstads universitet,
Jö nkö ping University, Gö teborgs universitet och Malmö universitet enligt regeringsbeslut
(U2010/2757/UH).

Syfte
Utbildningarna ska enligt 2011:689, 7 §, ges för att öka andelen lärare och
förskollärare som har en examen som kan vara behörighetsgivande för
legitimation enligt 2 kap. 16 § i skollagen (2010:800).

Antagning och behörighet
Behörighetskrav
Behö righet fö r utbildning inom VAL regleras i sä rskild fö rordning SFS 2011:689.
Behö rig till VAL ä r den som:
-

-

saknar en examen som kan vara behö righetsgivande enligt 2 kap. 16 §
skollagen (2010:800) fö r legitimation som lä rare eller förskollärare, och
har tidigare relevant utbildning och yrkeserfarenhet som lä rare i så dan
omfattning att behörighetsgivande examen för legitimation som lärare
eller förskollärare kan uppnå s inom projektets totala ram max 120
hö gskolepoä ng, samt
är verksam som lärare i skolväsendet eller medverkar i undervisningen i
förskolan eller förskoleklassen.
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Fö r den som vill komplettera med utbildning för att nå yrkeslärarexamen krä vs
vid Karlstads universitet också godkä nd prö vning i yrkesä mnen enligt
Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade
och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till
yrkesexamen samt minst 2 å rs lä rarerfarenhet frå n gymnasieskolans kurser inom
ramen för relevanta yrkesämnen.
I SFS 2011:689 regleras i 17-18 § sä rskild förkortad utbildning fö r studenter som
varit verksamma länge som lä rare eller inom ramen för en anställning har
medverkat i undervisningen i förskolan eller förskoleklassen i mer än åtta år. Fö r
dessa erbjuds en kortare lä rarutbildning om 30 hp utbildningsvetenskaplig kä rna.
Studenten ä ger fortsatt rä tt att komplettera ämnesstudier eller förskolepedagogiska studier inom ramen fö r 120hp.
För att kunna bedöma om sökande har förutsättningar att uppnå en
behörighetsgivande examen inom ramen för VAL får högskolan i ett enskilt fall
besluta att sökanden ska utföra kompletterande prov eller andra uppgifter.

Behörighetsprövning och antagning
Ansö kan till utbildningen sker normalt två gå nger per lä så r och stä lls till Umeå
universitet som ä r samordnande lä rosä te. Sista ansö kningsdag ä r normalt 15 april
respektive 15 oktober om inget annat anges. Se http://www.kau.se/VAL
Lokal antagning tillä mpas.
Behö righetsprö vning och antagning sker vid det lä rosä te som den sö kande
prioriterat högst. De separata myndighetsbesluten fö regå s av beredning i den
nationella ledningsgruppen fö r VAL-projektet. Fö rflyttning av student kan ske
mellan lä rosä tena inom VAL-projektet beroende på tidigare erfarenheter och
studier samt kursutbud. Samarbete mellan lä rosä ten inom VAL-projektet sker så
att studenter flyttas dit antagning ä r mö jlig.
Ledningsgruppen fö r VAL vid Karlstads universitet fö rbehå ller sig rä tten att
begrä nsa antagning till vissa examina inom projektet.
Urval
I normalfallet tillämpas platsgaranti till utbildningen. I de fall urval behö ver gö ras
tillä mpas SFS 2011:689 §12.
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Utbildningen - innehåll och form
Studierna inom VAL kan avse komplettering inom utbildningsvetenskaplig kä rna
(UVK), verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och/eller ä mnesstudier/
förskolepedagogiskt område. Kurser inom UVK och VFU ges på distans med
nä rträ ffar och 50 % studietakt. Kompletterande ä mnesstudier erbjuds ur
universitets samlade kursutbud och med varierande takt och form. Studenter som
behöver komplettera ämnesstudier kan också hä nvisas till andra lä rosä ten om
Karlstads universitet saknar kurser i ä mnet.
Vilka kurser som ska ingå i den studerandes utbildning beror på den individuelle
studentens studiebehov fö r att uppnå relevant och mö jlig examen. I samband med
upprä ttande av individuell studieplan bestäms vilka kurser som ska ingå i
examen.
UVK
För de studenter som antagits fö r komplettering mot examen enligt ä ldre
på bö rjad utbildning, lä rarexamen enligt 2001 eller examina enligt 2011 å rs
examensordning anpassas kurser inom UVK efter tidigare studier och avsedd
examen.
För att komplettera mot ämneslärarexamen, grundlärarexamen eller motsvarande
anvä nds reguljä ra UVK-kurser frå n KPU-utbildningen (LAKPU) och grundlä rarutbildningen.
Studenter som antagits för komplettering mot yrkeslärarexamen följer i stort de
UVK-kurser som ges inom reguljä ra yrkeslä rarprogrammet (LGYRK).
Studenter som ska lä sa 30 hp UVK enligt SFS 2011:689, 17-18 §, mot
ämneslärarexamen eller yrkeslärarexamen examineras på särskilda UVK-kurser
framtagna för VAL:
LPAK04, LPGY04, Leda lä rande (15 hp)
LPGV01, LPAV02, Bedö mning, betygssä ttning och specialpedagogik (7,5 hp)
LPGKV9, LPAKV9, Utvecklingsarbete på forskningsmä ssig grund (7,5 hp)
Studenter som ska lä sa 30 hp UVK enligt SFS 2011:689 mot förskollärarexamen
examineras på särskilda UVK-kurser framtagna för VAL.
Kompletterande studier mot ämne eller förskolepedagogiskt område
Kurser som avser kompletterande ä mnesstudier eller studier inom
förskolepedagogiskt område faststä lls i samband med upprä ttande av individuell
studieplan.
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Studenter som antagits till studier inom ramen fö r VAL-projektet har platsgaranti
på ytterligare kompletteringskurser, under fö rutsä ttning att studenten uppfyller
behö righetskraven till kursen samt att kursen har tillrä ckligt må nga sö kande så
att kursen blir ekonomiskt bä rkraftig fö r kursansvarig institution.

VFU
VAL-studenter som vid antagning varit verksamma som lärare i mindre än två år
gör VFU inom reguljära VFU-kurser i KPU och Yrkeslärarprogrammet. Den
verksamhetsförlagda delen görs i egen tjänst.
VAL-studenter som vid antagning varit verksamma som lärare i mer än två år
examineras mot lärandemålen för VFU 1-4 (30 hp) i för VAL speciellt framtagen
VFU-kurs, LPGVV3, 7,5 hp. Om studenten får godkänt på kursen tillgodoräknas
resterande VFU. Om studenten inte uppfyller alla lärandemål sker omexamination
enligt gängse regler för VFU, vilka regleras i respektive kursplan.
Självständigt arbete
Examensarbeten omfattar minst 15 hp eller i enlighet med vad som stadgas i VALfö rordningen 2011:689 §15. Inom förskolepedagogiskt område ingår ett
självständigt arbete om 7,5 hp.
Tillgodoräknande
I samband med antagning till VAL och upprä ttande av den individuella
studieplanen beslutas om tillgodorä knande av tidigare studier och
yrkeserfarenhet.
Student har rä tt att ansöka om ytterligare tillgodorä knade i enlighet med
Hö gskolefö rordningen (1993:100) kap 6, §6-8. Beslut om tillgodorä knande gö rs i
enlighet med rektors delegationsordning fö r tillgodorä knanden samt ö vriga
relevanta styrdokument på Karlstads universitet.
Ytterligare ansö kningar om tillgodorä knanden stä lls till VAL-projektet, Karlstads
universitet. Ett negativt beslut skall motiveras skriftligt. Ett negativt beslut om
tillgodorä knande ä r mö jligt att ö verklaga till Overklagandenä mnden fö r
hö gskolan.
Student som får godkänt resultat genom examination i LPGVV3, särskild
valideringskurs för VAL, tillgodoräknas resterande VFU som krävs för examen.
Studenter som antagits till VAL enligt SFS 2011:689, 17-18§, tillgodoräknas all
VFU (30 hp) samt 30 hp UVK i kraft av förordningen.
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Studenter som antagits till VAL, inriktning förskollärarexamen, erbjuds att göra
särskild prövning för tillgodoräknande mot förskolepedagogiskt område till en
omfattning om maximalt 112,5 hp.
Anstånd med studiestart, studieuppehåll och studieavbrott
Om utbildningen ska leda till en examen som kan vara behö righetsgivande fö r
legitimation som lä rare eller förskollärare, få r den fö r en student på gå under
hö gst fyra å r.
Anstå nd med studiestart och ansö kan om studieuppehå ll ä r inte mö jligt (SFS
2011:689 §16). Andringar i den individuella studieplanen kan i mö jlig må n gö ras
fö r att anpassa studierna efter rå dande omstä ndigheter.
Studerande som avser lä mna utbildningen ska meddela studieavbrott till VALprojektets ledning på Karlstads universitet.

Examen
Efter genomgå nget utbildningsprogram kan studenten efter ansö kan erhå lla
examen enligt 2011 å rs examensordning (Fö rskollä rarexamen,
Grundlärarexamen, Amneslä rarexamen, Yrkeslä rarexamen) eller Lä rarexamen
enligt 2001 å rs fö rordning eller en examen motsvarande en tidigare på bö rjad
utbildning till lä rare (på bö rjad fö re 2001) i enlighet med lokal
examensbeskrivning faststä lld av rektor, samt då gällande examensordning
faststä lld av regeringen.

