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Exempel på individuella studieplaner 

Du som blir antagen till VAL kommer att erhålla en preliminär studieplan tillsammans med 

ditt antagningsbesked. Att studieplanen benämns som preliminär beror på att det innan eller 

under studiernas gång kan finnas skäl att göra vissa revideringar. Exempelvis kan det handla 

om studenter som av någon anledning vill flytta en kurs från en termin till en annan, eller att 

man finner anledning att gå mot ett annat examensämne än vad som var tanken från början. 

Nedan följer tre exempel på hur preliminära studieplaner kan se ut för olika sökande.  

OBSERVERA: Exemplen syftar till att ge en bild av hur det kan se ut. Varje ansökan till VAL 

handläggs i särskild ordning och studieplanerna kan variera utifrån en rad faktorer – 

framförallt tidigare lärarerfarenheter, akademiska meriter och tänkt ämnesinriktning. 

  

 

Sökande 1 – Går mot en ämneslärarexamen med inriktning mot åk 7-9, 180 hp 

För en ämneslärarexamen med inriktning mot åk 7-9, 180 krävs: 

30 hp i VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) 

60 hp i UK (Utbildningsvetenskaplig kärna) 

90 hp i Ämne 1 (Engelska) 

I det här fallet har den sökande undervisat på heltid i ämnet engelska under tre år, i enlighet 

med svensk läroplan. Hen har sedan tidigare 90 hp i ämnet engelska med progression, dvs. A, 

B, resp. C-nivå inklusive kandidatuppsats. Hen har därutöver läst ett antal lärarkurser några år 

tidigare. 

Genom validering av lärarerfarenhet kan hela eller delar av VFU, 30 hp tillgodoräknas. I det 

här fallet får den sökande hela VFU-delen tillgodoräknad. Eftersom den sökande har 90 hp i 

engelska med progression behövs inga ytterligare ämneskompletterande studier. En del av de 

tidigare lästa lärarkurserna kan, efter granskning av respektive kursplan, ligga till grund för 

tillgodoräknanden inom det så kallade UK-blocket*. I det här fallet kan fyra av sju UK-kurser 

tillgodoräknas, sammanlagt 30 hp. Kvar att läsa för den sökande innan hen kan ansöka om 

lärarexamen: 

Två 7,5 hp-kurser samt ett examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning om 15 hp, samtliga 

på grundnivå. Vid normal studietakt om 50 % blir den sökande klar på två terminer (1 år). 

 

 

 

 

                                                           
* Observera: Kursfördelningen inom UK-blocket kan skilja sig åt beroende på VAL-lärosäte. Kurserna kan ha 

olika namn och poängomfattning, exempelvis 7,5 hp eller 15 hp. I det här fallet utgår samtliga exempel från hur 

UK-kurserna ser ut vid Umeå universitet (sex kurser á 7,5 hp samt ett examensarbete om 15 hp = 60 hp). 
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Sökande 2 – Går mot en ämneslärarexamen med inriktning mot åk 7-9 (avancerad 

nivå), 240 hp 

För en ämneslärarexamen med inriktning mot åk 7-9 (avancerad nivå), 240 hp krävs: 

30 hp i VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) 

60 hp i UK (Utbildningsvetenskaplig kärna) 

90 hp i Ämne 1 (Historia) 

60 hp i Ämne 2 (Svenska som andraspråk) 

Sökande 2 har avsevärt längre erfarenhet än sökande 1 när det gäller undervisning i skolan. 

Hen har sammanlagt 12 års erfarenhet på heltid, varav minst åtta år av dessa innan 

brytpunkten 1 juli 2015. Det innebär att den sökande kvalificerar sig till den så kallade 8/15-

regeln, vilket gör att såväl 30 hp VFU som 30 hp UK (inkl. examensarbete med 

ämnesdidaktisk inriktning) kan tillgodoräknas grundat på lärarerfarenhet. 

När det gäller ämnesstudier har den sökande i fråga sedan tidigare fullgjort 90 hp historia med 

progression, dvs. A, B, resp. C-nivå inklusive kandidatuppsats. I ämne 2, där kravet är 

sammanlagt 60 hp från och med höstterminen 2018 (tidigare 45 hp), har den sökande 45 hp i 

avslutade kurser. Hen har emellertid aldrig tidigare påbörjat något lärarprogram eller läst 

några motsvarande kurser med pedagogiskt/didaktiskt innehåll. 

I den preliminära studieplanen som tas fram får den sökande sammanlagt fem kurser att läsa. 

Fyra av dessa ligger inom UK-blocket, varav samtliga är på 7,5 hp vardera och på avancerad 

nivå. Den sista kursen utgörs av 15 hp i svenska som andraspråk, i syfte att nå upp till kravet 

om sammanlagt 60 hp i ämnet. Vid normal studietakt (50 %) innebär det att den sökande blir 

klar på tre terminer (1,5 år). 
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Sökande 3 – Går mot en ämneslärarexamen med inriktning mot åk 7-9, 180 hp 

För en ämneslärarexamen med inriktning mot åk 7-9, 180 krävs: 

30 hp i VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) 

60 hp i UK (Utbildningsvetenskaplig kärna) 

90 hp i Ämne 1 (Svenska) 

Poängomfattningen som krävs inom respektive del är densamma för sökande 3 som för 

sökande 1, som båda går mot samma examen. Det enda som skiljer dem åt är vad ämne 1 

kommer att bestå i. I det här fallet har den sökande undervisat i ämnet svenska i drygt två års 

tid på heltid. Hen har sedan tidigare 60 hp i avslutade kurser i ämnet svenska (på A- resp. B-

nivå) samt en avslutad fristående kurs om 15 hp i pedagogik. 

Liksom i fallet med sökande 1 kan sökande 3 validera sin lärarerfarenhet och få 30 hp VFU 

tillgodoräknad. Genom 15 hp-kursen i pedagogik kan vi i det här specifika fallet, efter 

jämförelser mellan kursplanerna, också tillgodoräkna en 7,5 hp-kurs inom ramen för UK-

blocket. Det som återstår att läsa för den sökande blir följaktligen: 

52,5 hp UK, varav 15 hp utgörs av ett examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning samt 30 

hp svenska på C-nivå inkl. kandidatuppsats. Sammanlagt väntar studier om 82,5 hp. Vid 

normal studietakt – och under förutsättning att det går att planera in de två examensarbetena 

på ett lämpligt vis i förhållande till varandra – blir den sökande klar på sex terminer (3 år).  

 


