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1. Fastställande 
Utbildningsplanen är godkänd av Samordningsnämnden för lärarutbildning 2020-04-15 (GU
2020/583) att gälla från och med 2020-08-31, höstterminen 2020. 
Ansvarig institution/motsvarande: Enheten för skolsamverkan, ämneslärarutbildning och
kompletterande lärarutbildning (SÄL) 
 

2. Syfte 
Syftet med utbildningen vid Göteborgs universitet är att erbjuda kompletterande studier i
enlighet med förordning 2008:1101 ändrad t o m SFS2018:1506 om högskoleutbildning som
kompletterar avslutad utländsk utbildning. 
 

3. Förkunskapskrav 
Förkunskapskrav 
Behörighet till Utländska lärares och akademikers vidareutbildning (ULV) är den som har: 

● Minst en 2-årig utländsk avslutad lärarexamen på eftergymnasial nivå eller minst en 2-årig
utländsk avslutad ämnesexamen på eftergymnasial nivå som kan motsvara ett svenskt
skolämne

● godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande
● genomfört inplaceringsprov i svenska
● möjlighet att komplettera till svensk lärarexamen eller lärarlegitimation eller utökad

behörighet inom 120 hp
  
Se även bilaga. Bilaga utbildningsplan ULV Förkunskapskrav.
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4. Examen och huvudområde 
Utbildningen leder till Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem (Degree of
Bachelor of Arts in Primary Education - Extended School).
Utbildningen leder till Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och
grundskolans årskurs 1-3 (Degree of Master of Arts in Primary Education - Pre-School Class
and Year 1-3).
Utbildningen leder till Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
(Degree of Master of Arts in Primary Education - Year 4-6).
Utbildningen leder till Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9
(Degree of Bachelor of Arts in Secondary Education - Year 7-9).
Utbildningen leder till Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9
(Degree of Bachelor of Science in Secondary Education - Year 7-9).
Utbildningen leder till Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Degree
of Bachelor of Arts in Upper Secondary Education).
Utbildningen leder till Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Degree
of Bachelor of Science in Upper Secondary Education). 
Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten erhålla en: Grundlärarexamen,
Ämneslärarexamen, Förskollärarexamen, Lärarexamen, eller uppfylla kraven för att nå en
lärar- eller förskollärarlegitimation. 
  
 
 
  
  
 

5. Mål 
Denna utbildningsplan följer de mål som därutöver framgår av utbildningsplanerna fastställda
för Förskollärarexamen, Grundlärarexamen, Ämneslärarexamen, samt för Lärarexamen. 
  
 

6. Innehåll och upplägg 
Innehåll och upplägg 
Den sammanlagda omfattningen av utbildningen får vara högst 120 högskolepoäng för varje
student. Utöver omfattning om 120 högskolepoäng får utbildningen omfatta högst 30
högskolepoäng i antingen svenska eller engelska eller sammanlagt i båda språken. Utöver
omfattning om 120 högskolepoäng får utbildningen omfatta högst 30 högskolepoäng i antingen
svenska eller engelska eller sammanlagt i båda språken. 
Utbildningen bygger på studentens tidigare högskoleutbildning. För de studerande upprättas
individuella studieplaner i anslutning till antagningen. Vid individuell studieplanering tas hänsyn
till de studerandes tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet. De kurser som ingår i
utbildningen beror på den individuelle studentens studiebehov för att uppnå aktuell examen
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eller lärar-eller förskollärarlegitimation. Gemensamt för samtliga studenter i utbildningen är att
de läser inom utbildningsvetenskapliga kärnan, verksamhetsförlagd utbildning och/eller
ämnesstudier. Kurserna läses i den ordning som anges i den individuella studieplanen. 
Kursen Språkintroduktion till akademiska studier, SVA101, 30 hp ingår som första kurs i
samtliga studieplaner. 
Innan utbildningen påbörjas genomgår alla antagna ett inplaceringstest i svenska. För de
studenter som genom testet uppvisar att de har språkliga kunskaper motsvarande innehållet i
kursen nivå utgår kursen ur studieplanen. 
Betyg sätts på varje kurs på sätt som framgår av kursplanen. 
  
 

7. Övrigt 
Verksamhetsförlagd utbildning 
Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) omfattar 30 hp fördelat på 4 kurser om 7,5 hp.
VFU ska genomföras inom relevant verksamhet och ämne. Mål, arbets- och ansvarsfördelning
avseende VFU framgår i gällande avtal avseende verksamhetsförlagd utbildning inom
lärarutbildning vid Göteborgs universitet. 
Utdrag från belastningsregistret 
Krav finns på uppvisande av utdrag ur belastningsregistret då vissa typer av brott utgör hinder
för att genomföra kurser i programmet. 
Klädsel och personlig utsmyckning 
Särskilda regler för klädsel och personlig utsmyckning kan föreligga på de universitetsskolor där
studenten gör sin verksamhetsförlagda utbildning. 
Åtgärder när student riskerar att inte uppfylla examensmålens krav 
Studentens utveckling under utbildningstiden ska följas så att det vid behov är möjligt att stödja
den som bedöms ha svårigheter att nå examensmålens krav. Enligt Avtal avseende
verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildning ska kursansvarig institution ansvara för att
vägledande samtal med student vid underkännande på VFU-kurs genomförs i enlighet med
Handläggningsordning vid underkänd VFU-kurs. I handläggningsordning vid underkänd VFU-
kurs inom lärarutbildning beskrivs de steg som ska genomföras i händelse av att student
underkänns på en VFU-kurs. 
Individuell studieplan 
I den individuella studieplanen ingår de kurser som krävs för att nå examen. Vilka kurser som
ingår beror på den individuelle studentens kompletteringsbehov för att uppnå avsedd
lärarexamen/legitimation/behörighet.  
Tillgodoräknande 
I samband med antagning till ULV prövas den studerades möjlighet till tillgodoräknanden av
tidigare meriter. Den individuella studieplanen utgör ett preliminärt beslut om tillgodoräkning. 
Validering 
Inom vissa delar av ULV tillämpas validering av reell kompetens. Detta görs både inför och
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under pågående utbildning. Valideringen syftar till att bedöma om tidigare kunskaper och
färdigheter kan tillgodoräknas inom den individuella utbildningen. 
Studieavbrott 
En student som lämnar utbildningen ska anmäla detta omgående. En student som gjort avbrott
och avser att återuppta studierna behöver ansöka på nytt till utbildningen. Ansökan till
utbildningen sker normalt två gånger per läsår och ställs till det lärosäte den sökande vill studera
vid. 
Uppföljning och utvärdering av programmet sker i enlighet med gällande Policy för
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Göteborgs universitet. 
Urval 
I de fall där urval tillämpas vid antagning till utbildningen används nedanstående urvalsgrunder
med prioritering från punkt I till 5, 

1. Komplettering enligt Skolverkets kompletteringshänvisning
2. Utländsk lärar- eller förskollärarexamen
3. Studier avseende utökad behörighet av lärar- eller förskollärarlegitimation
4. Avslutad utländsk utbildning och yrkeserfarenhet som lärare/förskollärare
5. Avslutad utländsk utbildning
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2020-02-13 

Enheten för skolsamverkan, ämneslärarutbildning och kompletterande lärarutbildning (SÄL) 1 (1) 

Skolgatan 2, Box 135, 405 30 Göteborg 

031-786 00 00 

 
 

ENHETEN FÖR SKOLSAMVERKAN, ÄMNESLÄRARUTBILDNING OCH 
KOMPLETTERANDE LÄRARUTBILDNING (SÄL) 

Förkunskapskrav 

Behörig till Utländska lärares och akademikers vidareutbildning (ULV) är den som har: 

 Minst en 2-årig utländsk avslutad lärarexamen på eftergymnasial nivå eller minst en 2-årig 

utländsk avslutad ämnesexamen på eftergymnasial nivå som kan motsvara ett svenskt 

skolämne 

 godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande 

 genomfört inplaceringsprov i svenska 

 möjlighet att komplettera till svensk lärarexamen eller lärarlegitimation eller utökad 

behörighet inom 120 hp 

 


