
 

 

Karlstads universitet 

651 88  Karlstad 

Tfn 054-700 10 00 

Fax 054-700 14 60 

Information@kau.se 

 

 
 

KAU.SE 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

Tillgodoräknande och validering i Lärarlyftet ht23 
 
Tillgodoräknande 
Högskolor och universitet är skyldiga att pröva om en students tidigare studier eller kunskaper som 
utvecklats 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 ht23 ska vara inkomna senast den 15 
oktober. Om den del som du vill tillgodoräkna ges före 15 oktober är det bra att 
ansökningsprocessen inleds så snart som möjligt. 
 
Tillgodoräknande enbart med tidigare högskolestudier som grund  
Om du vill tillgodoräkna tidigare högskolestudier som del av kurs i  
 

 Speciallärarutbildning 90 hp kontaktar du aleksandra.jensen@kau.se 

 Svenska som andraspråk för lärare åk 4-6, 30 hp kontaktar du sofie.buskqvist@kau.se 

 Svenska som andraspråk för lärare åk 4-6, 15 hp kontaktar du sofie.buskqvist@kau.se 

 Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp kontaktar du sofie.buskqvist@kau.se  
 
Skicka:  

 Lärarlyftets blankett Ansökan om tillgodoräknande av del av kurs (ange kurs-programkod 
enligt ovan) 

 Signerat studieintyg från LADOK från det lärosäte varifrån du åberopar kurser 

 Kursplan och litteraturlista från den/de kurs/kurser du tidigare läst och åberopar 
 
till ”Karlstads universitet, Namn på studie- och karriärvägledare, 651 88 Karlstad” 
 
Blanketten för tillgodoräknande i Lärarlyftet finner du 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 §§ 
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Tillgodoräknande med annan grund  
 

 kompetens som utvecklats genom yrkeserfarenhet 

 andra studier än högskolestudier 

 en kombination av yrkeserfarenhet och studier 
 

Om du anser att du har kompetens som utvecklats genom yrkeserfarenhet eller andra studier än 
högskolestudier och denna kompetens motsvarar delar av utbildningen inom Lärarlyftet till innehåll, 
nivå och omfattning behöver du genomgå en särskild valideringsprocess som består av 
kompetenskartläggning och kompetensbedömning. 
 
Valideringsprocessen inleds med ett kartläggningssamtal. Samtalet har till syfte att identifiera vilka 
lärandemål du anser att du redan uppnått samt hur du kan påvisa och styrka dessa kunskaper. Den 
inledande kartläggningen kan leda till att du väljer att ansöka om tillgodoräknande. I ansökan 
bifogar du det underlag som du tagit fram tillsammans 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 
den del av lärarlyftskursen som du redan uppfyller kan tas bort så att kursen blir mindre 
omfattande. 
 
Kontakta aktuell studievägledare för mer information om du är intresserad av att validera din reella 
kompetens. 
 

 


