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Examensbenämningar på svenska och engelska, med och utan interkulturell profil  

  På svenska med 

interkulturell profil 

På engelska med 

interkulturell profil 

 På svenska utan 

interkulturell profil 

På engelska utan 

interkulturell 

profil 

Förskollärare 
  

Förskollärarexamen 

med interkulturell 

profil 

 

Degree of Bachelor of 

Arts with an 

Intercultural Profile in 

Pre-School Education 

  

Förskollärarexamen 

 

Degree of Bachelor 

of Arts in Pre-School 

Education 

Grundlärare mot förskola och 

årskurs 1-3 

  

Grundlärarexamen 

med interkulturell 

profil med inriktning 

mot arbete i 

förskoleklass och 

grundskolans årskurs 

1-3 

 

Degree of Master of 

Arts with an 

Intercultural Profile in 

Primary Education – 

Pre-School and School 

Years 1-3 

  

Grundlärarexamen 

med inriktning mot 

arbete i förskoleklass 

och grundskolans 

årskurs 1-3 

 

Degree of Master of 

Arts in Primary 

Education – Pre-

School and School 

Years 1-3 

Grundlärare mot årskurs 4-6 
  

Grundlärarexamen 

med interkulturell 

profil med inriktning 

mot arbete i 

grundskolans årskurs 

4-6 

 

Degree of Master of 

Arts with an 

Intercultural Profile in 

Primary Education – 

School Years 4-6 

  

Grundlärarexamen 

med inriktning mot 

arbete i grundskolans 

årskurs 4-6 

 

Degree of Master of 

Arts in Primary 

Education – School 

Years 4-6 

 

Grundlärare mot fritidshem 
  

Grundlärarexamen 

med interkulturell 

profil med inriktning 

mot arbete i 

fritidshem 

 

Degree of Bachelor of 

Arts with an 

Intercultural Profile in 

Primary Education with 

– Extended School 

  

Grundlärarexamen 

med inriktning mot 

arbete i fritidshem 

 

Degree of Bachelor 

of Arts in Primary 

Education – 

Extended School 

Ämneslärare mot årskurs 7-9 
  

Ämneslärarexamen 

med interkulturell 

profil med inriktning 

mot arbete i 

grundskolans årskurs 

7-9 

 

Degree of Master of 

Arts/Science with an 

Intercultural Profile in 

Secondary Education 

  

Ämneslärarexamen 

med inriktning mot 

arbete i grundskolans 

årskurs 7-9 

 

Degree of Master of 

Arts/Science in 

Secondary Education 

Ämneslärare mot 
gymnasieskolan 

  

Ämneslärarexamen 
med interkulturell 

profil med inriktning 

mot arbete i 

gymnasieskolan 

 

Degree of Master of 
Arts/Science with an 

Intercultural Profile in 

Upper Secondary 

Education 

  

Ämneslärarexamen 
med inriktning mot 

arbete i 

gymnasieskolan 

 

Degree of Master of 
Arts/Science in 

Upper Secondary 

Education 

 


