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Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings 
universitet 
 
1. Examensrätt och uppdrag att anordna utbildning  
Utbildningsplanen ansluter till förordningen (2011:689 och ändrad till och med 2013:831) om vissa 
behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om 
högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen. 
 
Projektet bedrivs i samverkan mellan Umeå universitet (nationell samordnare), Stockholms 
universitet, Högskolan Dalarna, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Högskolan Jönköping, 
Göteborgs universitet och Malmö Högskola. 
 
 
2. Examen 
Avslutad utbildning leder till behörighetsgivande lärarexamen (se respektive utbildningsplan). 
Examen kan vara på grund- eller avancerad nivå eller inte nivåbestämd beroende på den individuella 
studentens tidigare utbildning samt vilken examensordning som tillämpas. 
 
3. Utbildningens mål 
Val-projektets mål är att ge verksamma lärare och förskollärare som saknar examen möjlighet att 
komplettera sin utbildning till en behörighetsgivande examen för legitimation som lärare och 
förskollärare. 
 
De övergripande målen för all utbildning inom högskolan är fastställda i Högskolelagen. Denna 
utbildningsplan följer de mål som därutöver framgår av respektive utbildningsplan för 
behörighetsgivande examen.  
 
 
4.  Utbildningens omfattning, innehåll och uppläggning 
 
4.1 Utbildningens omfattning 
Utbildningen får omfatta maximalt omfatta 30 hp utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare och 
120 hp för övriga lärare. 
 
4.2 Individuell studieplan 
Vidareutbildningen av lärare och förskollärare som saknar examen är en kompletterande utbildning 
som bygger dels på tidigare högskoleutbildning, dels på yrkeserfarenhet. 
 
De kurser som ingår i utbildningen beror på den individuelle studentens studiebehov för att uppnå 
avsett examensmål. Kurserna kan avse såväl komplettering inom det Allmänna 
utbildningsområdet/Utbildningsvetenskaplig kärna eller motsvarande äldre examen som 
kompletterande ämnesstudier. En individuell studieplan upprättas för varje studerande.  Vid 
individuell studieplanering tas hänsyn till varje students tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet, i 
enlighet med förordningen. Utbildningen bedrivs där så är lämpligt i enlighet med utbildningsplaner 
för de lärarutbildningar som kan var aktuella, såväl tidigare som nu gällande. För förskollärare gäller 
SFS 2013:1118. 
 
För personer som arbetat som lärare eller förskollärare i minst 8 år under den senaste 15 åren krävs 30 
hp kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna.  

   



 
Utbildningen anordnas på minst kvartsfart. 
 
4.3 Examensarbete 
Antalet högskolepoäng för ett självständigt arbete (examensarbete) som krävs enligt bilaga 2 till 
högskoleförordningen (1993:100) eller motsvarande krav enligt äldre bestämmelser för en 
behörighetsgivande examen, får understigas vid utbildning enligt denna förordning. 
 
 
5.  Behörighet, urval och antagning 
 
5.1 Behörighetskrav 
 
Behörig för utbildning regleras i särskild förordning (SFS 2011:689 ändrad  t.o.m. SFS 2013:831) 
 
Behörig är den som saknar en examen som kan vara behörighetsgivande för legitimation som lärare och 
förskollärare om han eller hon 
  
1. på grund av tidigare högskoleutbildning, tidigare motsvarande utbildning eller arbetslivserfarenhet som 
lärare har förutsättningar att uppnå en behörighetsgivande examen för legitimation som lärare enligt denna 
förordning, och 
 
2. är verksam som lärare eller förskollärare hos en sådan huvudman inom skolväsendet 
 
Därutöver gäller att den sökande ska ha gått igenom högskoleutbildning eller på något annat sätt ha 
förvärvat motsvarande kunskaper i sådan omfattning att en lärarexamen kan uppnås inom ramen för högst 
120 hp. För förskollärarexamen gäller kravet sådan omfattning att förskollärarexamen kan uppnås inom 
ramen för 30 hp inom utbildningsvetenskaplig kärna. 
 
5.2  VAL-projektets poängramar 
Den maximala poängram som kan utnyttjas i VAL-utbildningen för förskollärare är 30 hp och för 
övriga lärare 120 hp. 
 
 
 5.3 Urval 
I enlighet med VAL-förordningen tillämpas följande urvalsgrunder: 
 

• tidigare utbildning 
• arbetslivserfarenhet 

 
5.4  Antagning 
Behörighetsprövning och antagning sker vid det lärosäte den sökande prioriterat som 
utbildningsgivare. Ansökningsförfarandet är däremot samordnat till ett lärosäte, Umeå universitet. De 
separata myndighetsbesluten föregås av beredning i den nationella ledningsgruppen för VAL-
projektet. 
 
Lokal antagning tillämpas. 
 
6. Examination och betygssättning 
Se vad som framgår av respektive utbildningsplan för behörighetsgivande examen.  
 
  

   



7. Tillgodoräknande 
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för 
tillgodoräknande. Hela kurser tillgodoräknas efter prövning av utbildningsledare. För moment/delar 
av kurs görs en tillgodoräkning av betygsättande lärare (examinator). För närmare information, se 
högskoleförordningen samt Regeringens uppdrag beträffande VAL-projektet. 
 
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för 
högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt. 
 
 
8. Övriga föreskrifter 
 
8.1 Anstånd med studiestart 
Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Eftersom VAL-projektet är 
tidsbegränsat kan anstånd beviljas endast om utbildningen kan genomföras under projekttiden. 
Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. 
 
8.2 Studieuppehåll med platsgaranti 
Efter att studierna har påbörjats kan den studerande ansöka om studieuppehåll om särskilda skäl 
föreligger. Eftersom VAL-projektet är tidsbegränsat kan studieuppehåll beviljas endast om 
utbildningen kan genomföras under projekttiden. Den studerande ska till studievägledaren anmäla 
återupptagande av studierna senast 15 april för kommande hösttermin och 15 oktober för kommande 
vårtermin. 
 
Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. 
 
8.3 Studieavbrott 
Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott ansvarig studievägledare, KFU. 
 
 
8.4 Handlingsplan 
Den studerandes utveckling under studietiden skall följas fortlöpande i syfte att hjälpa den som får 
problem i utbildningen. Vid behov har den studerande rätt att få en handlingsplan upprättad. Initiativ 
ska tas så tidigt som möjligt under utbildningen. Initiativtagare kan vara t.ex. studenten själv, 
undervisande lärare eller fältmentor/handledare via ansvarig utbildningsledare. Handlingsplanen 
upprättas av programansvarig utbildningsledare i samråd med studievägledare och med studenten 
själv. I arbetet med handlingsplanen får studenten möjlighet att bearbeta och vid behov konfronteras 
med problem som uppkommit under studietiden. Handlingsplanen ska ge hjälp för studenten att 
strukturera studierna och eventuellt kartlägga behov av annat stöd. I handlingsplanen ska finnas en 
tidsplan för genomförandet. Målet är att hjälpa studenten tillbaka till utbildningen. En uppföljning 
sker efter handlingsplanens genomförande 
 
 
8.5 Avrådan 
Vid tveksamhet om den studerandes möjligheter att med godkänt resultat fullfölja utbildningen eller 
dennes lämplighet att utöva läraryrket ska ansvarig utbildningsledare ta initiativ till ett 
avrådanssamtal. I särskilda fall kan ansvarig utbildningsledare besluta att kalla till avrådanssamtal 
utan att en handlingsplan upprättats. Om den studerande så önskar kan också en studerande-
representant eller studievägledare delta i avrådanssamtalet. Ansvarig utbildningsledare ska informera 
den berörda studenten om denna möjlighet. I samband med avrådan skall den studerande erbjudas 
samtal med studievägledare. 

   



 
8.6 Övrigt 
Antagning till utbildning enligt denna utbildningsplan sker från vårterminen 2012 till och med 30 juni 
2017. Utbildningen ska vara avslutad senast 30  juni 2020 . Ansökan till utbildningen sker normalt två 
gånger per år under projekttiden och ställs till Umeå universitet (nationell samordnare) och sista 
datum för ansökan är, om inte annan information ges, 15 april respektive 15 oktober. Se 
www.use.umu.se/utbildning/fortbildning-for-larare/valprojektet 
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