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Regelverk  
Tidigare yrkeserfarenhet, så kallad reell kompetens, kan i vissa fall tillgodoräknas som verksamhetsförlagd 
utbildning, VFU, i lärarutbildningen. Den reella kompetensen ska prövas av universitetet då studenten 
lämnat in en ansökan som styrker att den reella kompetensen motsvarar lärandemålen i aktuell kursplan. 
Högskoleförordningen anger i 6 kap 6-8§§ vad som gäller för tillgodoräknande av tidigare utbildning och 
yrkesverksamhet.1

Ansökan om tillgodoräknande kan göras på grundval av tidigare yrkesverksamhet som i huvudsak 
motsvarar den aktuella utbildningen. En förutsättning är att studenten har bedrivit yrkesverksamheten som 
lärare/förskollärare/barnskötare eller liknande befattning inom skolform, årskurser och 
ämnen/ämnesområden som motsvarar aktuell examen, eller inom förskolan. Studenten ska också ha 
bedrivit yrkesverksamhet under nu gällande styrdokument för förskola/skola. Student som ansöker om att 
få VFU tillgodoräknad ska bedömas mot kursplanens lärandemål utifrån samma kvalitativa krav som den 
student som genomgår kursen. 

                                                           
1 6 § Om en student vid en högskola i Sverige har gått igenom viss högskoleutbildning med godkänt resultat, har 
studenten rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid en  
annan högskola. Detta gäller dock inte, om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna.  

Detsamma gäller studenter som har gått igenom en viss utbildning med godkänt resultat  

1. vid universitet eller annan läroanstalt för högre utbildning i Danmark, Finland, Island eller Norge eller hos den som är 
part i Europarådets konvention av den 11 april 1997 om erkännande av bevis avseende högre utbildning i 
Europaregionen SÖ 2001:46), eller  

2. vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Förordning (2006:1053).  

7 § En student har rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning än den som avses i 6 §, om de kunskaper och färdigheter 
som studenten åberopar är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den 
utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. En student får även tillgodoräknas motsvarande kunskaper och 
färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet. Förordning (2006:1053).  

8 § Högskolan ska pröva om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande.  

Endast den som är student kan komma i fråga för tillgodoräknande, om inte annat framgår av lag eller förordning. 
Förordning (2010:1064).   



Ansökan  
Underlag för ansökan utgörs i första hand av en självvärdering som styrks med tjänstgöringsintyg från 
arbetsgivaren. Övrig dokumentation som styrker kompetensen ska också bifogas.  

Ansökan görs i Studentladok under fliken ”Ansök om”: https://www.student.ladok.se/student/loggain 
Om du inte har konto i Studentladok kontakta studievägledare: fraga.lararutbildningen@kau.se  

Följande underlag ska finnas med i ansökan:  

- Styrkt självvärdering enligt anvisningar nedan. 

- Tjänstgöringsintyg med relevant information om undervisningsämnen och innehåll i tjänsten.  

- Ev. övriga handlingar som styrker kompetensen. 

Ytterligare dokument eller kompletterande material kan begäras in av ansvarig examinator.  

Intervju 
Efter inkommen ansökan kallar examinator till en kompletterande intervju som kan ske antingen vid 
Karlstads universitet eller på distans via telefon eller digitalt verktyg.  

I situationer där självvärdering och/eller annat underlag är av sådan art att en intervju inte kan komplettera 
brister i ansökan sker ingen intervju. 

Självvärdering  
För att en bedömning av students yrkeserfarenhet ska kunna göras krävs ett underlag som beskriver den 
reella kompetensen i relation till den aktuella kursens/delkursens lärandemål. Det innebär att studenten 
ska synliggöra att lärandemålen har uppnåtts genom arbete i skola/förskola. Beskrivning av och reflektion 
kring studentens kompetens ska ske i relation till samtliga lärandemål. Självvärderingen ska innehålla 
följande:  

1. En beskrivning av kompetenser i relation till vart och ett av lärandemålen och aktuella   
styrdokument för skola/förskola. Dokumentet ”Underlag för självvärdering vid ansökan om 
tillgodoräknande” ska användas. 

2. En konkretisering av kompetenser genom exempel från undervisning eller annan pedagogisk 
verksamhet kopplat till vart och ett av lärandemålen och relevanta styrdokument. Styrkor och 
svagheter i studentens verksamhet och kompetenser som lärare/förskollärare ska diskuteras i 
relation till exemplen och vetenskap och beprövad erfarenhet.  

3. Planeringar, bedömningsunderlag eller annan dokumentation som är relevant i relation till 
lärandemålen bifogas och diskuteras i relation till relevanta lärandemål och vetenskap och 
beprövad erfarenhet. 

4. Underskrift av nuvarande eller tidigare chef som kan verifiera den kompetens som beskrivs i 
självvärderingen. 

Tjänstgöringsintyg  
I ansökan skall ingå tjänstgöringsintyg från arbetsgivaren (rektor/förskolechef eller motsvarande) som 
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styrker anställningstid samt arbetets inriktning och omfattning i % av heltid. Om så behövs kan flera intyg 
lämnas. 

Behandling av ärendet 
Ansökan görs i Studentladok under fliken ”Ansök om”: https://www.student.ladok.se/student/loggain 
Om du inte har konto i Studentladok kontaktar du studie- och karriärvägledare: 
fraga.lararutbildningen@kau.se  

Ansökan ska lämnas in i god tid före aktuell VFU-kurs. En riktlinje kan vara: 
1 maj för VFU-kurs på hösttermin 
1 november för VFU-kurs på vårtermin 

Om de föreslagna tiderna inte går att tillämpa, ska ansökan lämnas in så tidigt som möjligt. 

Normal handläggningstid är fyra veckor. 
Avslag på ansökan kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH), se information på 
ansökningsblanketten. 

Övrig information 
Ett beviljat tillgodoräknande innebär bland annat följande: 

- Studenten är inte berättigad till studiemedel för de veckor som den tillgodoräknade kursen
omfattar.

- För Förskollärar-, Grundlärar-, Ämneslärar- och Musiklärarprogrammen gäller att under de veckor
som VFU-kursen pågår finns i de flesta fall ingen alternativ kurs att läsa. Det innebär att
utbildningstiden i regel inte förkortas genom ett tillgodoräknande.

- För Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, KPF och Yrkeslärarprogrammet kan tillgodoräknad
VFU-kurs i vissa fall innebära en förkortning av utbildningstiden.
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