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ALLMÄNT

Lärarexamen avläggs på grundnivå eller avancerad nivå beroende på poängomfattning, krav på
fördjupning i ett ämne/ämnesområde och krav på omfattning av studier på avancerad nivå.
Lärarprogrammet leder till Lärarexamen, 210, 240, 270 eller 300 hp och består av tre områden:
Allmänt utbildningsområde 90 hp, Inriktningar om minst 60 hp och Specialiseringar om 30 hp. Alla tre
områdena byggs upp av kurser om 30 hp. Kurserna är uppdelade i delkurser i varierande omfattning.
Av Allmänt utbildningsområde skall 15 hp vara verksamhetsförlagda, 15 hp per inriktning skall vara
verksamhetsförlagda.
Examen avsedd för verksamhet i
• Förskola/Förskoleklass (F), Fritidshem (Fri) kräver 210 hp, grundnivå
• Grundskolans tidigare år (GT) kräver 210 hp, grundnivå. För examen på avancerad nivå krävs 240
hp
• Grundskolans senare år (GS) kräver 270 hp, avancerad nivå
• Gymnasieskolan (GY) kräver minst 270 hp, avancerad nivå
Lärarutbildningen syftar till att ge en sammanhållen akademisk yrkesutbildning för lärare i förskola,
förskoleklass, fritidshem, grundskola och gymnasieskola. Utbildningen bygger på vetenskaplig grund, ett
vetenskapligt förhållningssätt och beprövad erfarenhet. På grundval av de kunskaper och färdigheter,
och den kritiska skolning som de studerande förvärvar under utbildningen, skall de efter avslutad
utbildning kunna arbeta för att förverkliga respektive verksamhets mål enligt gällande läroplaner, samt
kunna medverka till skolutveckling. Examen på avancerad nivå ger en allmän behörighet för utbildning
på forskarnivå.
I kursplaner och vid genomförande av kurser tas särskild hänsyn till målen för lärarexamen. Hur
ämnesdidaktik, progressionslinjer och forskningsanknytningen skall ske framgår klart i kursplanerna.
Integrationen mellan högskoleförlagd utbildning och verksamhetsförlagd utbildning beskrivs i

kursplanerna. Kursplanerna utformas så att kursernas mål är utvärderingsbara.
FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT

Mål enligt Högskoleförordningen (Reviderad examensordning gällande från 2007-07-01)
För lärarexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att förverkliga
förskolans, förskoleklassens, fritidshemmets, skolans eller vuxenutbildningens mål samt för att
medverka i utvecklingen av respektive verksamhet enligt gällande föreskrifter och riktlinjer.
Kunskap och förståelse
För lärarexamen skall studenten
• visa sådan kunskap i ämnen eller inom ämnesområden som krävs för den verksamhet som
utbildningen avser, inbegripet kunskap om ämnets eller ämnesområdets vetenskapliga grund, och
om relevanta metoder inom verksamheten samt visa insikt om aktuella forskningsfrågor,
• visa kunskap om lärande och undervisning,
• visa kunskap om läs- och skrivinlärningens och matematikens betydelse för barns och elevers
kunskapsutveckling och
• visa kunskap om betydelsen av ett jämställdhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten och vid
presentation av ämnesstoffet.
För undervisning och annan pedagogisk verksamhet i förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare
år skall studenten dessutom
• visa mycket god kunskap i läs- och skrivinlärning och i grundläggande matematikinlärning.
För undervisning i grundskolan och gymnasieskolan skall studenten dessutom
• visa mycket god kunskap i att analysera och bedöma elevers kunskapsutveckling samt god kunskap
i betygsättning.
Färdighet och förmåga
För lärarexamen skall studenten
• visa förmåga att omsätta kunskaper i ämnen eller inom ämnesområden och om lärande och
undervisning som krävs för den verksamhet som utbildningen avser så att alla barn och elever lär
och utvecklas,
• visa förmåga att förmedla och förankra samhällets och demokratins värdegrund,
• visa förmåga och förmedla, förankra och tillämpa gällande regelverk som syftar till att förebygga
och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever,
• visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och
utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet och delta i ledningen av denna,
• visa förmåga att analysera, bedöma, dokumentera och värdera elevers lärande och utveckling i
förhållande till verksamhetens mål samt informera och samarbeta med föräldrar och
vårdnadshavare,
• visa förmåga att använda informationsteknik i den pedagogiska verksamheten och inse betydelsen
av olika mediers roll för denna och
• visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över både egna och
andras erfarenheter och relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av
yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen eller ämnesområden.
För lärarexamen på avancerad nivå omfattande 240, 270 eller 300 hp skall studenten dessutom
• visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över både
egna och andras erfarenheter och relevanta forskningsresultat.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För lärarexamen skall studenten
• visa självkännedom och empatisk förmåga
• visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga,

samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
• visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot barn, elever och deras vårdnadshavare
och
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det
pedagogiska arbetet.
UTBILDNINGENS INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING

Utbildningens struktur
De tre områdena, Allmänt utbildningsområde, Inriktningar och Specialiseringar, läses enligt
programplanen, se Strukturplan för Lärarprogrammet, Bilaga 1. Lärarstudenter kan profilera sin
utbildning genom de valmöjligheter av Inriktningar och Specialiseringar som erbjuds, Bilaga 2 och 3.
Allmänt utbildningsområde (AU)
Det allmänna utbildningsområdet omfattar 90 hp, varav 15 hp är verksamhetsförlagda. Kurserna
innehåller för läraryrket centrala kunskapsområden och tvärvetenskapliga studier. Utbildningsområdet
speglar samtliga verksamhetsområden som Lärarprogrammet är avsett för, d.v.s. förskola,
förskoleklass, fritidshem, grundskola och gymnasieskola. Allmänt utbildningsområde fokuserar på det
kommande läraruppdraget i förskola/fritidshem/skola och visar ett klart samband mellan studierna i
lärarutbildningen och den framtida yrkesrollen.
Inriktningar
Inriktningarna omfattar 60 hp, varav 15 hp är verksamhetsförlagda. Inriktningarna möjliggör för
studenten att själv profilera sin utbildning samt att utforma sin egen kompetens som lärare.
Inriktningarna består av 'traditionella' skolämnen, universitetsämnen, tvärvetenskapliga ämnesområden
och tematiska områden. Inom respektive inriktning står ämnesinnehållet i fokus tillsammans med
betingelserna för hur lärande sker hos barn och elever inom respektive ämne/ämnesområde.
Inriktningarna präglas av ett didaktiskt förhållningssätt. Av kursplanerna framgår hur ämnesdidaktiken
är integrerad i inriktningarna. I inriktningarna behandlas ämnesspecifika frågor som rör bedömning,
prov och betygssättning i de verksamhetsområden/ämnen som respektive inriktning är avsedd för. De
verksamhetsförlagda delarna av inriktningarna behandlar de delar av ämnes- eller
ämnesområdesstudierna som fördjupar kunskaperna om betingelserna för lärande, samt ger fördjupade
ämneskunskaper. Utbudet av ingångsinriktningar och kurser kan variera från år till år till följd av
Nämndens för Lärarutbildning och Utbildningsvetenskap (NLU) dimensioneringsbeslut. De
inriktningar som erbjuds listas i Bilaga 2. Inriktningarna ges under förutsättning att tillräckligt antal
sökande finns.
Specialiseringar
Specialiseringarna omfattar 30 hp och möjliggör för studenten att ytterligare profilera lärarkompetensen
med en fördjupning av inriktningen eller en fristående breddning i förhållande till inriktningen.
Specialiseringen kan vara av tre slag:
• 1-30 hp av någon Inriktning
• 61-90 hp ämnesfördjupning av en Inriktning
• Fristående kurser omfattande 30 hp (se Bilaga 3).
Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU)
Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen ingår med 15 hp i Inriktningar och 15 hp i Allmänt
utbildningsområde. Utbildningen äger huvudsakligen rum inom olika VFU-områden bestående av
skolor, förskolor och fritidshem företrädesvis i Kalmar län. Utbildningen genomförs i samverkan
mellan kommunerna och Högskolan. Kommunerna utser VFU-samordnare och lärarutbildare i
kommunerna. Chefen för lärarutbildningen har ett övergripande ansvar för organisation, samordning
och kvalitetssäkring av den verksamhetsförlagda utbildningen. Högskolan har examinationsansvaret för
den verksamhtesförlagda utbildningen.
Anvisningar för VFU samt bedömningskriterier finns i ett särskilt dokument, Handbok Verksamhetsförlagd utbildning.

Självständigt arbete (examensarbete)
För lärarexamen om 210 hp skall studenten inom ramen för kursfordringarna fullgöra ett självständigt
arbete (examensarbete) om minst 15 hp.
För lärarexamen om 240, 270 och 300 hp skall studenten inom ramen för kursfordringarna fullgöra ett
självständigt arbete (examensarbete) om 30 hp eller två sådana arbeten om vardera 15 hp.
Det självständiga arbetet skall ha utbildningsvetenskaplig inriktning, d.v.s. handla om undervisning eller
lärande i förskolan/fritidshemmet/skolan alternativt allmän lärarkunskap. Det är en viktig del för den
framtida yrkesverksamheten och för en eventuell forskarutbildning och är förlagt till Allmänt
utbildningsområde under senare delen av utbildningen. I det självständiga arbetet visar studenten att
hon/han kan använda sig av vetenskapliga metoder och teorier. Ett handledar- och
examinatorskollegium för examensarbeten är organiserat inom Lärarprogrammet.
Anvisningar för examensarbete finns i ett särskilt dokument, Handbok för examensarbete inom Allmänt
utbildningsområde.
I anvisningarna finns kvalitetskriterier som gäller för bedömning.
Progressionslinjer
Lärarutbildningen som helhet genomsyras av fyra olika progressionslinjer.
Språket som redskap
Studenten blir medveten om språkliga uttryck och får insikt i språk utifrån kognitiva och
kommunikativa aspekter och reflekterar över språkets skilda funktioner. Studenten får också insikt i sitt
eget språk. Språk skall i sammanhanget uppfattas i vid mening – text, tal, ljud, bild, kroppsspråk, dvs.
människans olika sätt att kommunicera.
Informations- och kommunikationsteknik (IKT) och lärande
Studenten tillägnar sig kunskap om IKT och användning av IKT i skolan, både som personligt
arbetsredskap, som redskap för lärande och för undervisning. För att klara de egna ämnesstudierna får
studenten tillräckliga kunskaper om, och praktiserar färdigheter i, att använda IKT som hjälpmedel för
lärande och undervisning inom valda akademiska ämnesområden.
Vetenskaplig progression och självständigt arbete
Studenten tillägnar sig ett vetenskapligt förhållningssätt med förmåga till självständig och kritisk
bedömning, att självständigt lösa problem och ha informationsutbyte på vetenskaplig nivå. Studenten
tillägnar sig vidare förmåga att tillvarata och systematisera egna och andras erfarenheter samt relevanta
forskningsresultat. Studenten förbereder sig för att producera ett självständigt arbete.
Lärarprofessionen
Studenten utvecklar successivt sin kompetens för läraryrket och omsätter de teoretiska ämnesstudierna i
praktisk handling. Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar verklighetstrogna och realistiska
övningar där kraven ökar för varje VFU-period. Studenten följer utvecklingen i den pedagogiska
verksamheten under en längre tidsperiod för att därigenom fördjupa sin förståelse för de lokala
villkoren. Studenten knyts till ett lärarlag och deltar på så sätt i det kollektiva arbetet.
KURSER SOM INGÅR I PROGRAMMET

I programmet ingår tre kurser om 30 hp vardera inom Allmänt utbildningsområde (AU). Dessa är
nivåplacerade på avancerad nivå eller grundnivå beroende på vilken verksamhet utbildningen riktas mot.
AU1 är placerad på grundnivå och som första kurs i utbildningen och samläses av samtliga studenter.
AU2 är placerad på grundnivå och som fjärde kurs i utbildningen för förskola (F), fritidshem (Fri) och
grundskolans tidigare år (GT) och på avancerad nivå och som sjätte kurs för grundskolans senare år
(GS) och gymnasieskolan (GY). Respektive grupper samläser. AU3 är nivåplacerad enligt samma
princip som AU2 och infaller som sjunde respektive nionde termin i utbildningen (se Bilaga 1).

Samtliga kurser i Inriktningarna är placerade på grundnivå. En översikt över inriktningarna ges i Bilaga
2.
Utbildning som riktas mot förskola och fritidshem innehåller en obligatorisk specialisering,
Grundläggande läs,- skriv och matematikutveckling. Utbildning som riktas mot grundskolans tidigare år
innehåller också en obligatorisk specialisering. Studenter som läser inriktningen Svenska, grundskolans
tidigare år om 60 hp, läser Matematik och naturvetenskap, grundskolans tidigare år som obligatorisk
specialisering om 30 hp och vice versa. I utbildningar mot förskola, fritidshem, grundskolans tidigare år
och grundskolans senare år ingår en valbar specialisering (se Bilaga 3).
EXAMENSFORDRINGAR

Lärarexamen uppnås efter fullgjorda kursfodringar om antingen 210 hp (grundnivå) eller 240/270/300
hp (avancerad nivå).
Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, 210 hp, grundnivå
För undervisning i förskola, förskoleklass och fritidshem krävs 210 hp. Det omfattar Allmänt
utbildningsområde 90 hp varav 15 hp VFU och 15 hp självständigt arbete, en Inriktning 60 hp varav 15
hp VFU och två Specialiseringar om vardera 30 hp, där den ena specialiseringen är obligatorisk enligt
ovan.
Grundskolans tidigare år, 210 hp, grundnivå/240 hp, avancerad nivå
För undervisning i grundskolans tidigare år krävs 210 hp. Det omfattar Allmänt utbildningsområde 90
hp varav 15 hp VFU och 15 hp självständigt arbete, en Inriktning 60 hp varav 15 hp VFU och två
Specialiseringar om vardera 30 hp varav den ena är obligatorisk beroende på inriktning enligt ovan. För
examen på avancerad nivå krävs 240 hp inklusive kurser som omfattar minst 60 hp på avancerad nivå
och 30 hp alt 2x15 hp självständigt arbete.
Den enskilda studenten väljer examen på grund- eller avancerad nivå.
Grundskolans senare år, 270 hp, avancerad nivå
För undervisning i grundskolans senare år krävs 270 hp varav 60 hp på avancerad nivå. Det omfattar
Allmänt utbildningsområde 90 hp varav 15 hp VFU och 30 hp alt 2x15 hp självständigt arbete, två
Inriktningar om vardera 60 hp som båda innehåller 15 hp VFU och två Specialiseringar om vardera 30
hp, där den ena är en fördjupning av en av Inriktningarna. Inriktningarna Samhällskunskap och
Naturkunskap kräver 90 hp.
Gymnasieskolan, 270/300 hp, avancerad nivå
För undervisning i gymnasieskolan krävs minst 270 hp varav 60 hp på avancerad nivå. Det omfattar
Allmänt utbildningsområde 90 hp varav 15 hp VFU och 30 hp alt 2x15 hp självständigt arbete, två
Inriktningar om vardera 60 hp där båda innehåller 15 hp VFU och två Specialiseringar om vardera 30
hp, där båda är en fördjupning av Inriktningarna. Inriktningen Samhällskunskap kräver 120 hp. Ingår
samhällskunskap i examen krävs totalt 300 hp.
UNDERVISNING OCH EXAMINATION

Undervisningen utgörs av föreläsningar, gruppövningar, laborationer, litteraturstudier, seminarier och
verksamhetsförlagd utbildning. För varje kurs utses en kursansvarig lärare och en examinator.
Examinationsformer och betygskriterier framgår tydligt i kursplanerna. En variation av
examinationsformer används under utbildningen. I kurser som innehåller verksamhetsförlagd utbildning
bedöms den studerande av lärarutbildare vid högskolan och lärarutbildare i verksamheten i samråd.
Högskolan har examinationsansvaret för VFU och sätter därmed betyg. Studerande som underkänts i
VFU har rätt att genomgå VFU-perioden ytterligare en gång.
Betyg sätts på kurs och delkurs. Som betyg används något av uttrycken Underkänd, Godkänd och Väl
Godkänd. Studerande som underkänts vid examination har rätt att genomgå förnyad prövning i
enlighet med gällande examinationsregler för Högskolan i Kalmar, Dnr 5.1-679/05.

BEHÖRIGHETSVILLKOR

1. Biologi Engelska B, Samhällskunskap A, Svenska B, Biologi B, Kemi B, Matematik C
2. Bildpedagogik - media i fritidshem Engelska B, Samhällskunskap A, Svenska B, Matematik A
3. Bildpedagogik - media, grundskolans tidigare år Engelska B, Samhällskunskap A, Svenska B,
Matematik B, Naturkunskap A
4. Bildpedagogik-media Engelska B, Samhällskunskap A, Svenska B, Matematik A
5. Barnet, språket och miljön i förskola och förskoleklass Engelska B, Samhällskunskap A, Svenska B,
Matematik A
6. Engelska Engelska B, Samhällskunskap A, Svenska B, Matematik A
7. Estetiska uttrycksformer i förskola och förskoleklass Engelska B, Samhällskunskap A, Svenska B,
Matematik A
8. Fysik Engelska B, Samhällskunskap A, Svenska B, Fysik B
9. Geografi Engelska B, Samhällskunskap A, Svenska B, Matematik A
10. Historia Engelska B, Samhällskunskap A, Svenska B, Historia A, Matematik A
11. Idrott, rörelse och hälsa i fritidshem Engelska B, Samhällskunskap A, Svenska B, Idrott och hälsa
A, Matematik A
12. Idrott, rörelse och hälsa, grundskolans tidigare år Engelska B, Samhällskunskap A, Svenska B,
Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap A
13. Idrott, rörelse och hälsa Engelska B, Samhällskunskap A, Svenska B, Idrott och hälsa A,
Matematik A
14. Kemi Engelska B, Samhällskunskap A, Svenska B, Kemi B, Matematik C
15. Matematik och naturvetenskap, grundskolans tidigare år Engelska B, Samhällskunskap A, Svenska
B, Matematik B, Naturkunskap A
16. Matematik och naturvetenskap, grundskolans tidigare år (d) Engelska B, Samhällskunskap A,
Svenska B, Matematik B, Naturkunskap A
17. Matematik Engelska B, Samhällskunskap A, Svenska B, Matematik D
18. Natur, friluftsliv och lärande i förskola och förskoleklass Engelska B, Samhällskunskap A, Svenska
B, Matematik A
19. Natur, friluftsliv och lärande i förskola och förskoleklass, distans Engelska B, Samhällskunskap A,
Svenska B, Matematik A
20. Natur, friluftsliv och lärande i fritidshem Engelska B, Samhällskunskap A, Svenska B, Matematik
A
21. Natur, friluftsliv och lärande i fritidshem distans Engelska B, Samhällskunskap A, Svenska B,
Matematik A
22. Naturkunskap Engelska B, Samhällskunskap A, Svenska B, Matematik C, Naturkunskap A,
Naturkunskap B
23. Religionskunskap Engelska B, Samhällskunskap A, Svenska B, Matematik A
24. Samhällsvetenskap, grundskolans tidigare år Engelska B, Samhällskunskap A, Svenska B,
Matematik B
25. Samhällskunskap, grundskolans senare år och gymnasiet Engelska B, Samhällskunskap A, Svenska
B, Matematik A, Naturkunskap A
26. Svenska, grundskolans senare år Engelska B, Samhällskunskap A, Svenska B, Matematik A
27. Svenska, grundskolans tidigare år Engelska B, Samhällskunskap A, Svenska B, Matematik B,
Naturkunskap A
Behörigheten för de olika ingångsinriktningarna varierar. Ingångsinriktningarna kräver en viss behörighet
medan andra krav kan ställas längre in i utbildningen vid val av ny inriktning eller specialisering (se Bilaga
2 och 3 i utbildningsplan).
URVAL

Till Lärarprogrammet görs urval på betyg och högskoleprov. Utbildningsplatserna fördelas enligt
följande: Betyg 60% och Högskoleprov 40%.

Vid urval för antagning till Inriktning respektive Specialisering inom programmet gäller antalet
registrerade högskolepoäng med betyget Godkänd inom programmet i första hand och i andra hand
antalet registrerade högskolepoäng med betyget Väl godkänd inom programmet. I tredje hand sker
lottning.
SPÄRREGLER OCH UPPFLYTTNING

Efter ett års studier förväntas studenten ha uppnått 60 hp, för tillträde till år två krävs minst 45 hp.
Efter två års studier förväntas studenten ha uppnått 120 hp, för tillträde till år tre krävs minst 90 hp.
Efter tre års studier förväntas studenten ha uppnått 180 hp, för tillträde till år fyra krävs minst 150 hp.
Efter fyra års studier förväntas studenten ha uppnått 240 hp, för tillträde till år fem krävs minst 210 hp.
Progressionen i VFU kräver betyget Godkänd för tillträde till ny kurs innehållande VFU.
Förutom ovanstående regler för uppflyttning gäller de förkunskapskrav som framgår under rubriken
Behörighetsvillkor samt behörighetsvillkor enligt respektive kursplan.
EXAMENSBENÄMNING

Lärarexamen 210/300 hp
Bachelor of Education/Master of Education
KVALITETSSÄKRING

Utvärdering sker fortlöpande under kursens gång samt efter varje avslutad kurs. Ansvaret för
kursvärdering åvilar kursansvarig lärare i samverkan med studenterna. Arbetet med utvärderingar och
uppföljning följer de riktlinjer som gäller för Högskolan i Kalmar. Kursvärderingen inriktas i huvudsak
på kursens måluppfyllelse, innehåll och upplägg samt relevans för studenternas kommande
yrkesutövning. Kursutvärderingarna återkopplas till studenterna och arkiveras enligt institutionens
bestämmelser samt sänds till ledningen för lärarutbildningen. Programutvärdering görs efter
utbildningens slut. Utvärderingen rapporteras till NLU som har det övergripande ansvaret.
TILLGODORÄKNANDE

Studerande har rätt att tillgodoräkna sig sådana kunskaper och färdigheter som förvärvats i studier eller
yrkesverksamhet inom eller utom landet, om dessa kunskaper och färdigheter är av en sådan
beskaffenhet och har en sådan omfattning att de motsvarar de förväntade studieresultaten av hela eller
delar av utbildningsområden inom programmet. Begäran om tillgodoräknande ställs till
utbildningsledaren som fattar beslut, vid behov efter hörande av kursansvarig. (Se även
Tillgodräknandeordningen vid Högskolan i Kalmar, D nr 2008/265).
ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

Anstånd
Sökande som antagits till programmet kan medges ett års anstånd med studiestarten om särskilda skäl
föreligger. Skälet skall vara av sådan art att den sökande inte kunnat råda över det samt ha uppkommit
efter anmälningstidens utgång. (Se även Antagningsordningen vid Högskolan i Kalmar, D nr
6.1-383/07).

Studieuppehåll
Om det finns särskilda skäl kan en student medges uppehåll med studierna inom Lärarprogrammet,
dock endast efter skriftligt medgivande från utbildningsledare. Studieuppehåll medges tidigast efter
första terminens godkända studier och beviljas för högst ett år. En student som har beviljats
studieuppehåll har rätt att återuppta studierna efter uppehållstidens utgång med reservation för att
ändringar av utbildnings- och kursplaner kan ha genomförts. (Se även Antagningsordningen vid
Högskolan i Kalmar, D nr 6.1-383/07).
Studieavbrott

Studerande som avbryter utbildningen skall anmäla studieavbrott till utbildningsledaren. Studerande
som lämnar utbildningen utan att ha fått en ansökan om studieuppehåll beviljad anses ha gjort
studieavbrott.
Avrådan
Uppstår hos lärarna eller utbildningsledningen tveksamhet om en students möjligheter att fullfölja
utbildningen med godkänt resultat eller om dennes lämplighet att utöva läraryrket, avråds den
studerande från att fortsätta studierna inom programmet. Avrådan görs av utbildningsledaren i samråd
med berörda lärarutbildare och den studerande. Studenten ges därefter tillfälle att diskutera alternativa
utbildningar med en studievägledare.
ÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED TIDIGARE UTBILDNINGSPLAN

Enligt beslut i NLU 2008 06 03 (NLU3/08) förändrades strukturplanen (Bilaga 1). Förändringarna
innebär för utbildning riktad mot grundskolans senare år och gymnasiet:
• Allmänt utbildningsområde, termin 2 (AU2) är placerad som sjunde termin och på avancerad nivå.
• Allmänt utbildningsområde, termin 3 (AU3) är placerad som nionde termin och på avancerad nivå.
• AU2 och AU3 innehåller ett självständigt arbete om 15 hp.
Utbudet av inriktningar och specialiseringar har förändrats och beskrivs i bilaga 2 och 3.
Utbildningsplan reviderad 2007-08-10 är anpassad till den nya lagstiftning som trädde i kraft
2007-07-01, den sk Bolognamodellen och ger examina antingen på grundnivå eller avancerad nivå.
Övergångsbestämmelser (Högskoleförordningen 2007:129)
1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2007. Förordningen skall, om inte något annat framgår av
3 eller 4, tillämpas i fråga om lärarexamina som utfärdas efter utgången av juni 2007.
2. De äldre bestämmelserna skall tillämpas i fråga om lärarexamina som utfärdas före den 1 juli 2007.
3. De äldre bestämmelserna skall också tillämpas i fråga om lärarexamina som utfärdas efter utgången
av juni 2007, om den utbildning som examensbeviset omfattar i sin helhet har slutförts dessförinnan.
4. Den som före den 1 juli 2007 har påbörjat en utbildning till en lärarexamen enligt de äldre
bestämmelserna och den som dessförinnan har antagits till sådan utbildning men fått anstånd till tid
därefter med att påbörja utbildningen, har rätt att slutföra sin utbildning för att få en lärarexamen enligt
de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av juni 2015.
5. Omfattningen av en lärarexamen som enligt 3 och 4 får avläggas efter utgången av juni 2007 enligt de
äldre bestämmelserna, skall anges i poäng enligt de äldre bestämmelserna. I examensbeviset för en
lärarexamen som avses i 4 skall också anges examens motsvarande omfattning i högskolepoäng enligt
vad som anges i punkten 6 i ikraftträdande och övergångsbestämmelserna till förordningen (2006:1053)
om ändring i högskoleförordningen (1993:100).

Bilaga 1
Strukturplan för Lärarprogrammet
A-nivå
AU1, AU2, AU3
F
Fri
Fördj.1 eller 2
Fördj.3
G-nivå
GS
GT
GY
Hp
Inr. 1:1/1:2 och 2:1/2:2
Obl. Spec.
Sh
Sj.st.arb.

Avancerad nivå
Allmänt utbildningsområde 1, 2 och 3
Utbildning med inriktning mot verksamhet i förskola/förskoleklass
Utbildning med inriktning mot verksamhet i fritidshem
Fördjupning av inriktning på nivån 61-90 hp
Fördjupning av inriktning på nivån 91-120 hp
Grundnivå
Utbildning med inriktning mot verksamhet i grundskolans senare år
Utbildning med inriktning mot verksamhet i grundskolans tidiga år
Utbildning med inriktning mot verksamhet i gymnasieskolan
Högskolepoäng, vilka motsvarar 1,5 ”gamla” poäng
Inriktning 1-30 hp och 31-60 hp
Obligatorisk specialisering för GT respektive Fri/F
Samhällskunskap (för GS krävs 90 hp och för GY 120 hp)
Självständigt arbete

hp
300

termin
10 Vt

GY
Fördj.3 Sh
A-nivå

GS

270

9 Ht

240

8 Vt

AU3
A-nivå
Sj.st.arb.15 hp
Fördj.2
G- nivå

AU3
A-nivå
Sj.st.arb. 15 hp
Fördj.1/2/
spec.
G- nivå

210

7 Ht

180

6 Vt

AU2
A-nivå
Sj.st.arb.15 hp
Fördj.1
G-nivå

150

5 Ht

Inr. 2:2
G-nivå

AU2
A-nivå
Sj.st.arb.15 hp
Fördj.1/2/
spec.
G-nivå
Inr. 2:2
G-nivå

120

4 Vt

Inr. 2:1
G-nivå

90

3 Ht

60
30

GT

Fri

F

AU3
G/A-nivå
Sj.st.arb. 15 hp
Val spec.
G-nivå

AU3
G-nivå
Sj.st.arb. 15 hp
Val spec.
G-nivå

AU3
G-nivå
Sj.st.arb. 15 hp
Val spec.
G-nivå

Obl.spec.
G-nivå

Obl.spec.
G-nivå

Obl.spec.
G-nivå

Inr. 2:1
G-nivå

AU2
G-nivå

AU2
G-nivå

AU2
G-nivå

Inr. 1:2
G-nivå

Inr. 1:2
G-nivå

Inr. 1:2
G-nivå

Inr. 1:2
G-nivå

Inr. 1:2
G-nivå

2 Vt

Inr. 1:1
G-nivå

Inr. 1:1
G-nivå

Inr. 1:1
G-nivå

Inr. 1:1
G-nivå

Inr. 1:1
G-nivå

1 Ht

AU1
G-nivå

AU1
G-nivå

AU1
G-nivå

AU1
G-nivå

AU1
G-nivå

Fördjupning
A- nivå

Terminernas inbördes ordning kan variera.

Beslut 2008-08-06 ersätter tidigare strukturplan från utbildningsplan 2007-08-10 (D nr: 5.2-743/07)

INGÅNGSINRIKTNINGAR HT 2009
INRIKTNING1
Förskola/förskoleklass
Barnet, språket och miljön
Estetiska uttrycksformer
Natur, friluftsliv och lärande - campus
Natur, friluftsliv och lärande - Karlshamn (lärcentra)
Natur, friluftsliv och lärande - Oskarshamn (lärcentra)
Natur, friluftsliv och lärande - Västervik (lärcentra)
Natur, friluftsliv och lärande - Vimmerby (lärcentra)

Behörighet

Antal

Sv B/Sv2 B, En B, Sh A, Ma A
Sv B/Sv2 B, En B, Sh A, Ma A
Sv B/Sv2 B, En B, Sh A, Ma A
Sv B/Sv2 B, En B, Sh A, Ma A
Sv B/Sv2 B, En B, Sh A, Ma A
Sv B/Sv2 B, En B, Sh A, Ma A
Sv B/Sv2 B, En B, Sh A, Ma A

45
30
PG
PG
PG
PG
PG

HK-82244
HK-82246
HK-82282
HK-82283
HK-82284
HK-82287
HK-82286

Fritidshem
Natur, friluftsliv och lärande - campus
Natur, friluftsliv och lärande - Karlshamn (lärcentra)
Natur, friluftsliv och lärande - Oskarshamn (lärcentra)
Natur, friluftsliv och lärande - Västervik (lärcentra)
Natur, friluftsliv och lärande - Vimmerby (lärcentra)
Bildpedagogik – media
Idrott, rörelse och hälsa
Grundskolans tidigare år
Matematik och naturvetenskap - campus
Matematik och naturvetenskap - Ronneby
Matematik och naturvetenskap - Västervik
Matematik och naturvetenskap - Hultsfred
Svenska
Bildpedagogik – media
Idrott, rörelse och hälsa
Samhällsvetenskap

Sv B/Sv2 B, En B, Sh A, Ma A
Sv B/Sv2 B, En B, Sh A, Ma A
Sv B/Sv2 B, En B, Sh A, Ma A
Sv B/Sv2 B, En B, Sh A, Ma A
Sv B/Sv2 B, En B, Sh A, Ma A
Sv B/Sv2 B, En B, Sh A, Ma A
Sv B/Sv2 B, En B, Sh A, Ma A, Id A

PG
PG
PG
PG
PG
10
20

HK-82247
HK-82288
HK-82289
HK-82291
HK-82290
HK-82275
HK-82277

Sv B/Sv2 B, En B, Sh A, Ma B, Nk A
Sv B/Sv2 B, En B, Sh A, Ma B, Nk A
Sv B/Sv2 B, En B, Sh A, Ma B, Nk A
Sv B/Sv2 B, En B, Sh A, Ma B, Nk A
Sv B/Sv2 B, En B, Sh A, Ma B, Nk A
Sv B/Sv2 B, En B, Sh A, Ma B, Nk A
Sv B/Sv2 B, En B, Sh A, Ma B, Nk A Id A
Sv B/Sv2 B, En B, Sh A, Ma B, Nk A

PG
PG
PG
PG
30
10
20
20

HK-82248
HK-82280
HK-82281
HK-82279
HK-82252
HK-82276
HK-82278
HK-82292

Grundskolans senare år
Svenska

Sv B/Sv2 B, En B, Sh A, Ma A

20

Hk-82297

Gymnasiet (inkl. Grundskolans senare år)
Bildpedagogik – media
Engelska
Geografi
Historia
Religionskunskap
Samhällskunskap
Idrott, rörelse och hälsa
Kemi
Matematik2

Sv B/Sv2 B, En B, Sh A, Ma A
Sv B/Sv2 B, En B, Sh A, Ma A
Sv B/Sv2 B, En B, Sh A, Ma A
Sv B/Sv2 B, En B, Sh A, Ma A, Hi A
Sv B/Sv2 B, En B, Sh A, Ma A
Sv B/Sv2 B, En B, Sh A, Ma A
Sv B/Sv2 B, En B, Sh A, Ma A, Id A
Sv B/Sv2 B, En B, Sh A, Ma C, Ke B
Sv B/Sv2 B, En B, Sh A, Ma D

20
20
10
15
10
10
20
PG
PG

HK-82250
HK-82251
HK-82294
HK-82256
HK-82258
HK-82296
HK-82260
HK-82254
HK-82295

Naturkunskap3
Biologi
Fysik

Sv B/Sv2 B, En B, Sh A, Ma C
PG
Nk A, Nk B (alt. Bi A, Ke A, Fy A)
Sv B/Sv2 B, En B, Sh A, Ma C, Bi B, Ke B
PG
Sv B/Sv2 B, En B, Sh A, Fy B,
Matematik: Analys A1 4,5 hp,
PG
Analys A2 4,5 hp, Linjär algebra 4,5 hp eller motsvarande

Inriktningar anordnas under förutsättning att tillräckligt antal sökande finns.
Ges i samarbete med Växjö.
3 Inriktningen ger behörighet till inriktningarna Biologi och Kemi.
1
2

Ingen antagning vårterminen 2010

HK-82257
HK-82259
HK-82293

Bilaga 3

Specialiseringar

Verksamhetsområde

Behörighet

1

Det lärande barnet – Reggio Emilia

F, Fri, GT

Sv B/Sva B, En B, Sh A

2

Drama i förskola och skola

F, Fri, GT

Sv B/Sva B, En B, Sh A

3

Engelska för grundskolans tidigare år

F, Fri, GT

Sv B/Sva B, En B, Sh A

4

Grundläggande läs-, skriv- och matematikutveckling

F, Fri, GT

Sv B/Sva B, En B, Sh A

5

Hållbar utveckling i förskola och skola

F, Fri,GT, GS

Sv B/Sva B, En B, Sh A

6

Informations- och kommunikationsteknik (IKT)
i förskola och skola

F, Fri, GT, GS

7

Musik i skolan

Fri, GT, GS

Sv B/Sva B, En B, Sh A

8

Natur och friluftsliv i förskola och skola

F, Fri, GT, GS

Sv B/Sva B, En B, Sh A

9

Samhällsvetenskap för grundskolans tidigare år

Fri, GT

Sv B/Sva B, En B, Sh A

10 Skapande skola - estetiska uttrycksformer

Fri, GT, GS

Sv B/Sva B, En B, Sh A

11 Specialpedagogik

F, Fri, GT, GS

Sv B/Sva B, En B, Sh A
AU 2 + en Inriktning eller
motsvarande

12 Svenska för andraspråksundervisning

F, Fri, GT, GS

Sv B/Sva B, En B, Sh A

13 Teknik i skolan

Fri, GT, GS

Sv B/Sva B, En B, Sh A

Rekommenderat verksamhetsområde hindrar inte att studenter som riktar sin utbildning mot annat område kan välja
specialiseringen.
Specialiseringar anordnas under förutsättning att tillräckligt antal sökande finns.

Beslut 2008-01-31, (D nr: 5.43-172/08) ersätter beslut 2007-08-10 (Dnr: 5.2-743/07)

