ANKOMSTDATUM:

ANSÖKAN SKICKAS TILL:
Södertörns högskola
Lärarutbildningen
141 89 Huddinge
E-post: examen@sh.se

Ansökan om examensbevis för lärarexamen för antagna ht07 eller senare
Namn

Personnummer

E-postadress (skriv tydligt)

Telefonnummer

OBS! FÖR LÄROSÄTETS ANTECKNINGAR

Ansökan avser bevis över lärarexamen:
_______________ högskolepoäng (210, 240, 270, 300 eller 330)

Grundnivå

inom verksamhetsområdet:

Avancerad nivå

fritidshem

Interkulturell profil

förskola

Högskolepoäng ____________________________

grundskolans tidigare år
förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år

Verksamhet _______________________________

grundskolans senare år

Inriktning 1 ________________________________

grundskolans senare år och gymnasieskolan

Inriktning 2 ________________________________

Bifoga registerutdrag på samtliga kurser som skall ingå i
examen och markera tydligt vilka kurser som hör till:
• utbildningsvetenskap med UTB

Specialiseringar ___________________________
____________________________________________
____________________________________________

• inriktning 1 med INR1
• inriktning 2 med INR2

____________________________________________

• specialisering med SPE

Övriga noteringar

Examen skall innehålla ett exakt antal högskolepoäng. Stryk de
kurser i studieintyget som inte skall ingå i examen.

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

För mer information se www.sh.se/lu

____________________________________________

Till ansökan bifogas
• Registerutdrag från Ladok (markera UTB/INR1/INR2/SPEC)
• Registerutdrag på svenska och engelska för kurser från annan högskola som skall ingå i examen
(markera UTB/INR1/INR2/SPEC)
• Personbevis (om du nyligen har bytt namn)

Läs noggrant igenom upplysningarna på nästa sida innan du sänder in ansökan!
Ort och datum

Underskrift

Uppdaterad 2018-09-21

REKTOR, 2009-02-12
Dnr: 1626/44/2008

Lokal examensordning för lärarexamen
Med utgångspunkt i högskoleförordningen (SFS 1993:100), bilaga 2 – examensordning, beslutar Södertörns högskola om
följande lokal examensordning för lärarexamen. Denna examensordning gäller för studenter antagna från höstterminen 2007.
Lärarexamen kan avläggas på grundnivå riktad mot fritidshem eller förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år efter
studier omfattande 210 högskolepoäng. Studierna ska omfatta tre delar: allmänna utbildningsområdet (Utbildningsvetenskap)
90 högskolepoäng, en inriktning om 60 högskolepoäng och två specialiseringar om vardera 30 högskolepoäng. Ett
självständigt arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng ska ingå. Allmänna utbildningsområdet ska innehålla minst 15
högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning. Inriktningen ska innehålla minst 15 högskolepoäng verksamhetsförlagd
utbildning.
Lärarexamen kan avläggas på avancerad nivå riktad mot grundskolans tidigare år med studier omfattande 240
högskolepoäng alternativt grundskolans senare år eller grundskolans senare år och gymnasiet med studier omfattande 270,
300 eller 330 högskolepoäng. För en lärarexamen på avancerad nivå krävs minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå.
Studierna ska omfatta tre delar: allmänna utbildningsområdet (Utbildningsvetenskap) 90 högskolepoäng, en eller två
inriktningar om vardera minst 60 högskolepoäng och minst två specialiseringar om vardera minst 30 högskolepoäng. Ett
självständigt arbete (examensarbete) ska ingå om minst 30 högskolepoäng eller två sådana arbeten om vardera minst 15
högskolepoäng. Allmänna utbildningsområdet ska innehålla minst 15 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning.
Inriktningarna ska vardera innehålla minst 15 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning, alternativt ska Allmänna
utbildningsområdet omfatta minst 30 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning inom den kompletterande
lärarutbildningen.
Specialiseringar kan vara fördjupande, breddande, kompletterande eller ge nya perspektiv på inriktningen. För lärarexamen
på avancerad nivå riktad mot undervisning i grundskolans senare år krävs att minst en av inriktningarna följs av en
fördjupande specialisering. För lärarexamen på avancerad nivå riktad mot undervisning i gymnasiet krävs att båda
inriktningarna följs av minst var sin fördjupande specialisering. För undervisning i Svenska respektive Samhällskunskap i
grundskolans senare år krävs minst 90 högskolepoäng och i gymnasieskolan minst 120 högskolepoäng i ämnesområden som
är relevanta för dessa ämnen.
För lärarexamen med interkulturell profil krävs att studenten minst fullgjort kursfordringar för det allmänna utbildningsområdet
(Utbildningsvetenskap) samt en inriktning inom ramen för Södertörns högskolas lärarutbildning.
I examensbeviset ska anges vilka inriktningar och specialiseringar som studenten fullgjort och för vilken undervisning eller
verksamhet utbildningen är avsedd. En student med lärarexamen kan beviljas förnyad lärarexamen om studenten fullgjort
studier som uppfyller kraven för lärarexamen inriktad mot annan undervisning, verksamhet eller utbildningsnivå än den
tidigare examen omfattar.
Examensbenämning om de generella fordringarna för lärarexamen är uppfyllda:
Lärarexamen på grundnivå - engelsk översättning Degree of Bachelor of Education.
Lärarexamen på avancerad nivå - engelsk översättning Degree of Master of Education.
Examensbenämning om de generella fordringarna för lärarexamen samt de särskilda fordringarna för interkulturell profil är
uppfyllda:
Lärarexamen på grundnivå med interkulturell profil - engelsk översättning Degree of Bachelor of Education with
Intercultural Profile.
Lärarexamen på avancerad nivå med interkulturell profil - engelsk översättning Degree of Master of Education with
Intercultural Profile.

