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Vilka examina erbjuds inom VAL-projektet?
Dina önskemål sammanvägt med dina tidigare studier och din lärarerfarenhet ligger till grund för
vilken examen som är möjlig att uppnå just för dig. Ibland kan flera examina vara möjliga – vårt
mål är att ge dig din närmaste väg mot en lärarexamen.

Vad krävs för respektive examen?
Examina enligt 2011 års förordning

Allmänt: Lärarexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om dels 180, 210 eller 225 högskolepoäng (grundnivå), dels 240, 270, 300 eller 330 högskolepoäng (avancerad nivå). För en lärarexamen på avancerad nivå krävs att utbildningen omfattar minst 45 högskolepoäng på avancerad
nivå. I annat fall avläggs examen på grundnivå.
För en Ämneslärarexamen med inriktning mot årskurs 7–9, 180/225/240/270 hp,
krävs
 60 hp Utbildningsvetenskaplig kärna inkl. examensarbete
 30 hp Verksamhetsförlagd utbildning
Samt något av:
a) för en Examen på Grundnivå, 180 hp
90 hp Ämne 1 (måste vara ett skolämne i grundskolan)
b) för en Examen på Grundnivå, 225 hp (studerande måste ha påbörjat en ämneslärarutbildning före 2 juli 2018 för att ha rätt att t.o.m. dec. 2024 slutföra sin utbildning mot en
225 hp-examen)
90 hp Ämne 1 (måste vara ett skolämne i grundskolan)
45 hp Ämne 2 (måste vara ett skolämne i grundskolan)
c) för en Examen på Avancerad nivå, 240 hp (fr.o.m. antagning till ht18)
90 hp Ämne 1 (måste vara ett skolämne i grundskolan)
60 hp Ämne 2 (måste vara ett skolämne i grundskolan)
d) för en Examen på Avancerad nivå, 270 hp
90 hp Ämne 1 (måste vara ett skolämne i grundskolan)
45 hp Ämne 2 (måste vara ett skolämne i grundskolan)
45 hp Ämne 3 (måste vara ett skolämne i grundskolan)
Alternativt
90 hp Ämne 1 (måste vara ett skolämne i grundskolan)
90 hp Ämne 2 (måste vara ett skolämne i grundskolan), om ämnena är svenska,
samhällskunskap eller musik
Med en ämneslärarexamen med inriktning mot årskurs 7-9 är du behörig att undervisa i
gymnasieskolan i de ämnen där du har relevanta ämneskunskaper i tillräcklig
omfattning (dvs. 90/120 hp). Läs mer i behörighetsförordningen (t.ex. via Skolverkets
hemsida).
För en Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasiet, 210/300/330 hp, krävs
 60 hp Utbildningsvetenskaplig kärna inkl. examensarbete
 30 hp Verksamhetsförlagd utbildning
Samt något av:
a) för en Examen på Grundnivå, 210 hp
120 hp Ämne 1 (måste vara ett skolämne i gymnasieskolan)
b) för en Examen på Avancerad nivå, 300 hp
120 hp Ämne 1 (måste vara ett skolämne i gymnasieskolan)
90 hp Ämne 2 (måste vara ett skolämne i gymnasieskolan)
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c) för en Examen på Avancerad nivå, 330 hp om ämnena är svenska, samhällskunskap eller
musik
120 hp Ämne 1 (måste vara ett skolämne i gymnasieskolan)
120 hp Ämne 2 (måste vara ett skolämne i gymnasieskolan)
Grundlärarexamen med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1–3, 240 hp
 60 hp Utbildningsvetenskaplig kärna inkl. examensarbete
 30 hp Verksamhetsförlagd utbildning
 30 hp Matematik
 30 hp Svenska
 15 hp Engelska
 samt Samhällsorienterande ämnen och/eller Naturorienterande ämnen och teknik upp till
examensfordringarna.
Grundlärarexamen med inriktning mot årskurs 4–6, 240 hp
 60 hp Utbildningsvetenskaplig kärna inkl. examensarbete
 30 hp Verksamhetsförlagd utbildning
 30 hp Matematik
 30 hp Svenska
 30 hp Engelska
 Samt 30 hp inom Samhällsorienterande ämnen, Naturorienterande ämnen och teknik,
eller ett praktiskt eller estetiskt ämne.

Examina enligt 2001 eller 2007 år förordning

Sökande måste ha påbörjat studier som ska ingå i examen före 1 juli 2007 (2001 års förordning)
resp. före 1 juli 2011 (2007 års förordning). Alla ingående kurser måste vara slutförda till 30
juni 2023 för att kunna gå mot ovanstående examina. För en examen på avancerad nivå (2007
års examen) måste studenten ha minst 60 hp kurser på avancerad nivå.
Lärarexamen med inriktning mot grundskolans tidigare skolår, 210 hp
– 90 hp utgörs av AUO (Allmänt utbildningsområde)
– 120 hp undervisningsämnen eller inriktningsstudier. Utbildningen inom VAL-projektet
bygger vidare på dina eventuella tidigare grundexamina som fritidspedagog (motsvarande),
förskollärare och eventuell specialpedagog-/speciallärarexamen. Det du studerar inom VAL
är behörighetsgivande kurser i framför allt svenska och matematik samt det du behöver
komplettera inom AUO. Se respektive lärosätes exempel på studiegångar.
Lärarexamen med inriktning mot grundskolans senare år, 270 hp
 90 hp AUO (Allmänt utbildningsområde)
 90 hp Ämne 1 (Måste vara ett skolämne i grundskolan)
 90 hp Ämne 2/3/Övrigt, kan utgöras av 90 hp eller 60+30 hp eller 45+45 hp i ytterligare
ämne/ämnen eller ämnesstudier i en helt fri kombination av ämnen. Även ämnen som
inte är undervisningsämnen i grundskolan eller gymnasieskolan kan utgöra dessa
90 hp. Med en examen mot grundskolans senare år är du behörig att undervisa i
gymnasieskolan i de ämnen där du har relevanta ämneskunskaper i tillräcklig
omfattning (dvs. 90/120 hp). Läs mer i behörighetsförordningen (t.ex. via Skolverkets
hemsida).
För en Lärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan 270/300/330 hp
 90 hp AUO (Allmänt utbildningsområde)
 90 hp Ämne 1 (eller 120 hp om ämnet är Svenska eller Samhällskunskap)
– 90 hp Ämne 2 (eller 120 hp om ämnet är Svenska eller Samhällskunskap)
Båda ämnena måste vara skolämnen i gymnasieskolan.

Lärarhögskolan, Umeå universitet

901 87 Umeå

www.umu.se

Examina inom VAL-projektet
2018-02-20
Sida 3 av 3

17

Övriga examina (lärarutbildningar påbörjade före ht 2001)
Äldre s.k. ”motsvarande” examen, för dig som har en lärarutbildning som påbörjades före 2001
t.ex.
– Påbörjad Grundskollärarutbildning 1–7
– Påbörjad Grundskollärarutbildning 4–9
 Påbörjad Gymnasielärarutbildning
 Med flera påbörjade äldre utbildningar t.ex. påbörjad Textillärarutbildning m.m.
För en s.k. Motsvarande examen krävs
– En påbörjad äldre utbildning som leder till lärarexamen. Utbildningen ska vara påbörjad,
före ht01. Du antas då till VAL-projektet för att avsluta den påbörjade lärarutbildningen. Vi
utformar en individuell studieplan även för detta.
VAL-projektet skulle kunna vara rätt för dig så gör en ansökan så får du veta säkert! Ibland kan en
snabbare väg vara att gå mot en nyare examen. Du får veta mer när du får ditt antagningsbesked.
Vänd dig även till det lärosäte och den institution där du påbörjade din utbildning – oavsett om det
ingår i VAL-projektet eller ej för att få en bild av vad du saknar – eventuellt kan kompletteringar
läsas in via VAL. Är du nyligen (t.ex. för några terminer sedan) registrerad på reguljär utbildning
och inte begärt studieavbrott brukar vi i regel hänvisa dig till ditt ordinarie lärosäte för att fullfölja
utbildningen
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