REGIONALT UTVECKLINGSCENTRUM (RUC)

Validering för tillgodoräknande i Lärarlyftet II VT17
Du som är antagen till Lärarlyftet II vid Göteborgs universitet kan ansöka om validering för
tillgodoräknande. Valideringen innebär en kartläggning och bedömning av dina befintliga

kunskaper och färdigheter i förhållande till lärandemålen i den kurs du är antagen till.
Ansökan om validering för tillgodoräknande görs när du antagits till en kurs. Institutionen
som ger kursen informerar vid kursstart om hur man gör för att ansöka om validering. Att
närvara vid kursstart VT17 är mycket viktigt.
Validering erbjuds som en möjlighet och det är helt frivilligt att ansöka om validering för
tillgodoräknande.
Obs! Ansökan om validering ska senast ha inkommit till institutionen en vecka efter
kursstart. Ju tidigare din ansökan är komplett, desto tidigare kan ett valideringsbeslut fattas
och din individuella studieplan upprättas.
Lärandemål - En validering kan resultera i ett tillgodoräknande. Bedömning i
valderingsprocessen görs i förhållande till lärandemålen i respektive Lärarlyftskurs dvs i
förhållande till det du ska lära dig när du läser kursen. Du kan ansöka om validering av ett,
flera eller alla kursens lärandemål. Det spelar ingen roll om du skaffat dig dina kunskaper och
färdigheter genom utbildningar eller genom ditt arbete, exempelvis som lärare. Det är ditt
ansvar som sökande att visa vilka kunskaper du har förvärvat och på vilket sätt det skett, samt
styrka detta genom exempelvis anställningsbevis och relevanta intyg.
Göteborgs universitet använder det digitala systemet Valda för ansökan om validering. Här
kan du ansöka om validering. Länk till Valda.
Stockholms universitet och Malmö Högskola har tagit fram filmer som guidar dig igenom
olika steg när det gäller ansökan om validering och tillgodoräknande av kunskaper och
färdigheter inom Lärarlyftet II. Titta gärna på dem!
Stockholms universitet: Så här ansöker du
Malmö högskola: Att tänka på inför valideringen i Lärarlyftet
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