
Självskattning för grundläggande och särskild behörighet 

Denna blankett kan du använda som stöd när du skattar din reella kompetens vid ansökan om 
bedömning av reell kompetens eller undantag för behörighet vid SLU. 

Börja med det du minns och kanske har dokument som styrker. Fyll i dessa rutor först. Uttryck dig 
med egna ord, formulera och resonera i text. 

För att få fram erfarenheter och kompetenser som ofta ligger dolda i minnet krävs tid, men framför 
allt samtal. Att berätta för någon om händelser, arbeten och annat du varit med om gör att minnet ofta 
återkommer. SLU:s studie- och karriärvägledning kan fungera som samtalspartner för samtal. länk. 

Bifoga kopior på betyg, arbetsgivarintyg, arbetsintyg, licenser, certifikat, etc. som dokumenterar och 
styrker dina kompetenser. 

Formuläret fylls i digitalt. 

På SLU:s webb beskrivs förkunskapskraven till kurser och program: 
https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/. 

Ämnesplaner för kurser på gymnasienivå finns på skolverkets webb: https://www.skolverket.se. 

Personuppgifter 

Efternamn, förnamn Personnummer (ååååmmdd-xxxx) 

Telefonnummer (dagtid) E-postadress

Program/kurs jag sökt samt de förkunskapskrav jag vill ansöka om bedömning 
av reell kompetens för 

Program/kurs Förkunskapskrav 



Tidigare studier 

Relevanta tidigare studier kan vara till exempel gymnasieutbildning, vuxenutbildning, yrkesutbildning 
(KY- eller YH-utbildning), universitets-/högskolestudier, arbetsmarknadsutbildning, internutbildning, 
etc. Kom ihåg att styrka dina meriter med intyg eller annan dokumentation (till exempel betyg från 
gymnasiet, examensbevis, registerutdrag, utbildningsplaner, ämnes- eller kursplaner.) 

Beskriv och motivera hur du möter de förkunskapskrav som gäller för den utbildning eller de 
utbildningar du söker och varför du anser att tidigare studier ger dig förutsättning att klara 
utbildningen eller utbildningarna. Om du behöver hjälp, kontakta studie- och karriärvägledningen på 
SLU, länk. 

Tidigare studier 
Lärosäte/annan utbildningsanordnare, land, kurs-
/programnamn, inriktning, utbildningsnivå, längd, 
poäng/betyg 

Jag ansöker om att tidigare studier ska bedömas 
mot följande förkunskapskrav: 

 
 
 
 
 

 

 

Motivera varför du anser att dina tidigare studier ger dig förutsättningar att klara utbildningen vid SLU 
 

 

  



Arbetslivserfarenhet och/eller yrkesverksamhet 

Ange arbetsgivare och beskriv de arbetsuppgifter du utförde så noggrant som möjligt. Vad har du lärt 
dig? Ange vilka kompetenser du har, inte erfarenheten i sig. Vad gjorde du under en arbetsdag? 
Vilka situationer krävde ditt allra yttersta av yrkeskunnande för att lösa? För att din reella kompetens 
ska kunna bedömas krävs det en djupare beskrivning av exempelvis arbetsinnehållet än bara en 
yrkestitel. 

Kom ihåg att styrka med intyg. 

Arbetsgivare 1 

Arbetsgivare 
 
 

År, period (datum, omfattning) 

Yrkestitel och roll 
 
 
Arbetsuppgifter 
 
 
 
 
Yrkeskunskaper 
 
 
 
 
 
 

 

Arbetsgivare 2 

Arbetsgivare 
 
 

År, period (datum, omfattning) 

Yrkestitel och roll 
 
 
Arbetsuppgifter 
 
 
 
 
Yrkeskunskaper 
 
 
 
 
 
 



Ideella engagemang och fritidsaktiviteter 

Ideella engagemang/volontärsjobb/fritidsaktiviteter 

Ange förening eller motsvarande, vilken roll du hade och beskriv de uppgifter du utförde så noggrant 
som möjligt. Vad har du lärt dig? Ange vilka kompetenser du har, inte erfarenheten i sig. Kom ihåg 
att styrka med intyg. 

Beskriv eventuella fritidsintressen. Det är inte bara utbildningar och arbetslivserfarenhet som är 
intressant. Allt du gjort kan vara viktigt. 

Ideella engagemang och fritidsaktiviteter 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andra kompetenser och reflektion 

Andra kompetenser (än de som redovisats ovan) som ger dig förutsättningar att tillgodogöra dig 
högskolestudier. Beskriv på vilket sätt du genom erfarenheter från olika områden använder dig av 
kompetens som ger dig förutsättningar att tillgodogöra dig högskolestudier. Beskriv t.ex. din förmåga 
att 

 inhämta ny kunskap 

 reflektera och diskutera utifrån olika perspektiv 

 se samband mellan teoretiska modeller och verklighet 

 tillämpa kritiskt och kreativt tänkande 

 bidra till andras lärande 

 språkkunskaper 

Om möjligt, styrk med intyg. 

Andra kompetenser 
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