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Ansökan om att genomgå Lämplighetsprov för Utländska lärare och 
förskollärare  

Ett lämplighetsprov innebär att du får möjlighet att visa att du besitter de kunskaper och 

färdigheter som krävs för en svensk lärarexamen men som Skolverket bedömt saknas i din 

utländska lärarexamen. 

 
Din ansökan ska innehålla: 

• Ifylld ansökningsblankett 

• Kopia av beslut om kompensationsåtgärd/kompletteringshänvisning (dokument från 

Skolverket) 

• Godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3/TISUS eller motsvarande, 

alternativt Svenska B/Svenska som andraspråk B om kursen examinerats före 30 juli 2013 

• Examensbevis över utländsk lärarexamen- på originalspråk samt översatt till svenska eller 

engelska 

• Kursutdrag/diploma supplement över de kurser som ingått i din examen, på originalspråk 

samt översatt till svenska eller engelska 

• Tjänstgöringsintyg - om du har/har haft anställning inom skola eller förskola i Sverige. 
 
 

Välkommen att skicka din ansökan med bifogade dokument till e-postadressen: 

llp@su.se. 
 

Antagning till provet sker löpande. Senast tre veckor efter att din ansökan inkommit 

kontaktar vi dig via e-post eller telefon. 

mailto:llp@su.se
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Ett beslut från Skolverket kan innehålla hänvisning att kompensera flera olika delar/ämnen. 
Ange vilken eller vilka av dessa du önskar pröva genom lämplighetsprov. Om du önskar 
fler prövningar anger du i vilken ordning du vill genomföra dessa. 

 
Jag önskar prövning i: 

 
 
 

Ansökan 
 

Förnamn Efternamn 

Personnummer (år, mån, dag, nr) Telefon 

Gatuadress E-postadress 

Postnummer Postort 

 
Jag har lärarutbildning från (land och universitet): 

Utbildningen vänder sig mot (Förskola, Grundskolans tidigare år, Grundskolans senare år 
eller Gymnasieskolan): 

Examensår: Utbildningens längd: 

Yrkeserfarenhet som lärare i examenslandet, 
antal år: 

Yrkeserfarenhet som lärare i Sverige, antal 
år: 

 
 

 

Jag önskar genomgå lämplighetsprov enligt Skolverkets föreskrifter om villkor för behörighet 
för lärare och förskollärare med utländsk utbildning, SKOLFS 2016:12, 2 kap. 7§. 

 
Datum Namnteckning 
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