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Gemensam information för samtliga lärarexamina i denna examensordning
Lärarutbildningar på Södertörns högskola
På Södertörns högskola studerar man till förskollärare, grundlärare och ämneslärare vilket
innebär att lärarutbildningens olika program leder till arbete i förskola, förskoleklass, fritidshem,
grundskola och gymnasieskola.
Det kortaste lärarprogrammet omfattar fem terminer och det längsta 11 terminer. Alla
lärarprogram innehåller teoretiska kurser, verksamhetsförlagd utbildning och självständigt arbete
(examensarbete).
Tre yrkesexamina på Södertörns högskola
•
•

•

Förskollärarexamen, 210 högskolepoäng, grundnivå.
Grundskollärarexamen, med tre inriktningar.
 Förskoleklass och årskurs 1-3, 240 högskolepoäng, avancerad nivå.
 Årskurs 4-6, 240 högskolepoäng, avancerad nivå.
 Fritidshem, 180 högskolepoäng, grundnivå.
Ämneslärarexamen, med två inriktningar.
 Årskurs 7-9, 270 högskolepoäng, avancerad nivå.
 Gymnasiet, 300 eller 330 högskolepoäng, avancerad nivå.

Två profiler
Södertörns högskolas lärarutbildning har två profiler som präglar samtliga lärarprogram,
interkulturell profil och profilen fri bildning. Uppfylls kraven för interkulturell profil skrivs profilen
ut i examensbeviset i anslutning till examenstiteln. Profilen fri bildning skrivs ej ut i
examensbeviset.
Interkulturell profil
För examen med interkulturell profil krävs att studenten, på Södertörns högskola, minst fullgjort
kursfordringar inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, totalt 60 högskolepoäng, samt minst
90 högskolepoäng inom valt utbildningsprograms ämnesstudier.
Högskolans lokala examensordning, utbildningsplaner och högskoleförordningen
Respektive examinas grundförutsättningar framgår av bilagan till högskoleförordningen, bilaga 2
– examensordning. Enligt högskoleförordningen 6 kap. 16 § ska det för varje utbildningsprogram
finnas en utbildningsplan. Högskolans utbildningsplaner är centrala styrdokument och visar hur
högskolan har bestämt och förbundit sig att utforma ett visst utbildningsprogram. Varje
utbildningsprogram är kopplat till en unik utbildningsplan. När en lärarexamensansökan för
antagna fr.o.m. höstterminen 2011 och senare ska handläggas ska kraven enligt fastställd lokal
examensordning med dnr 744/2.1.1/2014/ vara uppfyllda för att ansökan ska kunna beviljas och
en examen utfärdas. I de fall reglerna innehåller mot varandra stridande uppgifter, gäller de i
följande ordning: lokal examensordning, utbildningsplan, högskoleförordningen.
Tidigare lästa kurser
Kurser som en examenssökande läst tidigare och vill inkludera i sin lärarexamen ska i huvudsak
vara inriktade mot det verksamhetsområde som examensansökan avser. En examen kan endast
utfärdas mot det verksamhetsområde som motsvarar det utbildningsprogram som den sökande
har varit registrerad på och fullföljt med minst betyget godkänd.
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Förskollärarexamen, 210 högskolepoäng, sju terminer.
Examen avläggs på grundnivå och uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 210
högskolepoäng inom utbildningsprogrammet.
Utbildningsprogrammets omfattning
Studier inom det förskolepedagogiska området om 120 högskolepoäng, utbildningsvetenskaplig
kärna om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng, förlagd
inom relevant verksamhet.
För examen krävs
•

Studier inom det förskolepedagogiska området om 120 högskolepoäng,
 innefattar ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

•

Utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng,
 studierna sker inom kurser som betecknas Utbildningsvetenskap.

•

Verksamhetsförlagd utbildning i förskolan,
 om 30 högskolepoäng.
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Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3,
240 högskolepoäng, åtta terminer.
Examen avläggs på avancerad nivå och uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om
240 högskolepoäng inom utbildningsprogrammet.
Utbildningsprogrammets omfattning
Ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 165 högskolepoäng i svenska, matematik, engelska,
samhällsorienterande ämnen, naturorienterande ämnen och teknik, utbildningsvetenskaplig kärna
om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng, förlagd inom
relevant verksamhet och ämne.
För examen krävs
•

Ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 165 högskolepoäng, innehållande,
 matematik, om minst 30 högskolepoäng,
 svenska, om minst 30 högskolepoäng,
 engelska, om minst 15 högskolepoäng,
 samhällsorienterande ämnen, naturorienterande ämnen och teknik, om minst 30
högskolepoäng,
 ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning, om 15 högskolepoäng,
 ett självständigt arbete (examensarbete), om minst 30 högskolepoäng eller två
sådana arbeten, om vardera minst 15 högskolepoäng i ett eller två av de ämnen som
studeras inom respektive inriktning,
 eventuellt resterande 15 högskolepoäng ska innehålla kurser inom relevant
verksamhet och ämne.

•

Utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng,
 studierna sker inom kurser som betecknas Utbildningsvetenskap.

•

Verksamhetsförlagd utbildning,
 ytterligare verksamhetsförlagd utbildning om 15 högskolepoäng.

Övrigt
Av examensbeviset ska det framgå vilken inriktning studenten har fullgjort och vilket eller vilka
undervisningsämnen som examen omfattar.

Sida 6 av 9
Dnr: 744/2.1.1/2014

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 4-6, 240 högskolepoäng,
åtta terminer.
Examen avläggs på avancerad nivå och uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om
240 högskolepoäng inom utbildningsprogrammet.
Utbildningsprogrammets omfattning
Ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 165 högskolepoäng i svenska, matematik, engelska och
ett valbart fördjupningsområde, utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och
verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet och
ämne.
För examen krävs
•

Ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 165 högskolepoäng, innehållande,
 matematik, om minst 30 högskolepoäng,
 svenska, om minst 30 högskolepoäng,
 engelska, om minst 30 högskolepoäng,
 därutöver krävs 30 högskolepoäng i något av de av studenten valbara områdena:
1. naturorienterande ämnen och teknik,
2. samhällsorienterande ämnen, eller
3. ett eller två praktiska eller estetiska ämnen, 1
 ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning, om 15 högskolepoäng,
 ett självständigt arbete (examensarbete), om minst 30 högskolepoäng eller två
sådana arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng i ett eller två av de ämnen som
studeras inom respektive inriktning.

•

Utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng,
 studierna sker inom kurser som betecknas Utbildningsvetenskap.

•

Verksamhetsförlagd utbildning,
 ytterligare verksamhetsförlagd utbildning om 15 högskolepoäng.

Övrigt
Av examensbeviset ska det framgå vilken inriktning studenten har fullgjort och vilket eller vilka
undervisningsämnen som examen omfattar.

1

Läser studenten två ämnen ska poängen vara jämnt fördelad mellan ämnena, d.v.s. 15 plus 15 högskolepoäng.
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Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng,
sex terminer.
Examen avläggs på grundnivå och uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180
högskolepoäng inom utbildningsprogrammet.
Utbildningsprogrammets omfattning
Ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 90 högskolepoäng, varav 60 högskolepoäng inom det
fritidspedagogiska området och 30 högskolepoäng i ett eller två praktiska eller estetiska ämnen,
utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning om 30
högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet och ämne.
För examen krävs
•

Ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 90 högskolepoäng, innehållande,
 kurser inom fritidspedagogiskt område, om totalt 60 högskolepoäng och
 ett eller två praktiska eller estetiska ämnen, om totalt 30 högskolepoäng, 2
 innefattar (inkluderat) ett självständigt arbete (examensarbete), om 15
högskolepoäng inom det fritidspedagogiska området.

•

Utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng,
 studierna sker inom kurser som betecknas Utbildningsvetenskap.

•

Verksamhetsförlagd utbildning,
 om 30 högskolepoäng.

Övrigt
Av examensbeviset ska det framgå vilken inriktning studenten har fullgjort och vilket eller vilka
undervisningsämnen som examen omfattar.

2

Läser studenten två ämnen ska poängen vara jämnt fördelad mellan ämnena, d.v.s. 15 plus 15 högskolepoäng.
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Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9,
270 högskolepoäng, nio terminer.
Examen avläggs på avancerad nivå och uppnås efter att studenten har fullgjort kursfordringar om
270 högskolepoäng.
Utbildningsprogrammets omfattning
Ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 195 högskolepoäng med relevans för undervisning i
något av skolväsendets ämnen för vilket det finns en fastlagd kurs- eller ämnesplan,
utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning om 30
högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet och ämne.
För examen krävs
•

Ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 195 högskolepoäng, innehållande,
för två (2) ämnen, 3

för tre (3) ämnen,









ämne 1,minst en fördjupning om 90
högskolepoäng i relevant ämne eller
ämnesormråde, 4
ämne 2 om minst 45 högskolepoäng,
ämne 3 om minst 45 högskolepoäng,
eventuellt resterande 15 högskolepoäng
ska innehålla kurser inom relevant
verksamhet och ämne,
innefattar (inkluderat) självständigt
arbete om minst 30 högskolepoäng, 5
innefattar (inkluderat)
verksamhetsförlagd utbildning om minst
15 högskolepoäng.







ämne 1, svenska om 90 högskolepoäng
med fördjupning,
ämne 2, samhällskunskap om 90
högskolepoäng,
eller
musik om 90 högskolepoäng,
innefattar (inkluderat) självständigt arbete
om minst 30 högskolepoäng, 6
tillkommer, ämnesrelaterad
verksamhetsförlagd utbildning om minst
15 högskolepoäng.

•

Utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng,
 studierna sker inom kurser som betecknas Utbildningsvetenskap.

•

Verksamhetsförlagd utbildning,
 ytterligare verksamhetsförlagd utbildning tillkommer om 15 högskolepoäng.

Ämneskombinationer
Inriktningen ges med ett begränsat antal ämneskombinationer. 7
Övrigt
Av examensbeviset ska det framgå vilken inriktning studenten har fullgjort och vilket eller vilka
undervisningsämnen som examen omfattar.

3
När två av undervisningsämnena svenska, samhällskunskap eller musik ingår i utbildningen omfattar examen
ämnesstudier endast i dessa två undervisningsämnen.
När svenska, samhällskunskap eller musik ingår krävs dock alltid 90 högskolepoäng inom de ämnesområden som är
relevanta för dessa ämnen.
4
För varje övrigt ämne som ingår i examen krävs minst 45 högskolepoäng.
5
För ämneslärarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort minst ett självständigt arbete
(examensarbete) om minst 30 högskolepoäng eller minst två sådana arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng i
ett eller två av de ämnen som studeras inom utbildningen.
6
Se fotnot 5.
7
Enligt Högskoleförordningen Bilaga 4 – Ämneskombinationer.
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Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 respektive
330 högskolepoäng, tio respektive elva terminer.
Examen avläggs på avancerad nivå och uppnås efter att studenten har fullgjort kursfordringar om
300 eller, när så krävs, 330 högskolepoäng.
Utbildningsprogrammets omfattning
Ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 225 respektive 255 högskolepoäng med relevans för
undervisning i något av skolväsendets ämnen för vilket det finns en fastlagd kurs- eller
ämnesplan, utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd
utbildning om 30 högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet och ämne.
För examen krävs
•

Ämnes- och ämnesdidaktiska studier om
225 högskolepoäng i två (2)
undervisningsämnen,







eller, när
så krävs

ämne 1 ska omfatta en fördjupning om
120 högskolepoäng i relevant ämne
eller ämnesområde,
ämne 2 ska omfatta en fördjupning om
90 högskolepoäng,
tillkommer, ämnesrelaterad
verksamhetsförlagd utbildning om 15
högskolepoäng,
innefattar (inkluderat) självständigt
arbete om minst 30 högskolepoäng. 8









255 högskolepoäng i två (2)
undervisningsämnen,
ämne 1, svenska om 120 högskolepoäng
med fördjupning inom de ämnen som är
relevanta för detta ämne,
ämne 2, samhällskunskap om 120
högskolepoäng inom de ämnen som är
relevanta för detta ämne,
tillkommer, ämnesrelaterad
verksamhetsförlagd utbildning om 15
högskolepoäng,
innefattar (inkluderat) självständigt arbete
om minst 30 högskolepoäng. 9

•

Utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng,
 studierna sker inom kurser som betecknas Utbildningsvetenskap.

•

Verksamhetsförlagd utbildning,
 ytterligare verksamhetsförlagd utbildning om 15 högskolepoäng.

Ämneskombinationer
Inriktningen ges med ett begränsat antal ämneskombinationer. 10
Övrigt
Av examensbeviset ska det framgå vilken inriktning studenten har fullgjort och vilket eller vilka
undervisningsämnen som examen omfattar.

8
För ämneslärarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort minst ett självständigt arbete
(examensarbete) om minst 30 högskolepoäng eller minst två sådana arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng i
ett eller två av de ämnen som studeras inom utbildningen.
9
Se fotnot 8.
10
Enligt Högskoleförordningen Bilaga 4 – Ämneskombinationer.

